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 مح -
 شتا

 ظ ب هرمز سو حا 1

 11| يناس ريموسلاا معجب شالةقنلانو دافدجلا |
 سشلا ناك هيلع ةولَصل ارك ١ دقن مصب

0 !1 

 ظ اونو دتممتي امك د دجلو ةبثيس ةضاقاو دايخ نايرهفحل

 ١ 0 لاىعو هيلعاسورتنلصدبلق ربوسو هدر بس زيهطت د ةش اد #

 2 -و ةيعباتوةيّرحو ةعاضاو هند ذود داود اف

 5 هديت رونا الد باتكوع تعضو تاك دق : 1

 ًادماو يتملاظتسا" 1 درعا دئاونلاو زول نمظيضحلام تقنت 72-1
 اليو دضاقمل اررعو دئاوغلا يجو زعواو هنممشاوُما !ويعبو
 ذب الايلع هيه نصت مذيل اذهل اعت هللا تنعتتساام 2
 0 ومن لوألا نيكول امدم داعش + ديلا نمل نعدقما
 لكل لالي تارتلل ول طم دترتح و ركل وع مالها انو داك تلا

 ا !انمت ديا نمايجار تايم 07

 ان شلارهعجراوضو وح كلر نأ ككظن هذ ءايانكلا تنل ؤبب فلوتلا ضع 11

 | هظيمب .ةاصاول اوفَح ديلا اعين اولا اعلا مامالأ|



 ف 3

 590 ف م 000 ل

 دانا ةدلابهجسما 5 0-6 5
 0 : ل

 تل فد #0 و 23

 ٠ 11 مقاس هاج كرر طز :هفتفأ داخل
 53 ِي 0 دروإلا فيصل وسد تعا هللاباثكالماع هللا دو 0

ناطمدالبزمل انْوْف ابد نه وول جضومل اهات أف قيس دا جحاص جاي 5 2
 ُ ٌ ة

 اتش هاسلاو ارد هيل زمام هرقل
 :ال او نقفلا سْيناو رسال اول اممرسخ تورطت ناوتالا دكوبب
 بدلا نايف ورز اليرئاسو و هيلع متب يصيب الع ةولضلإاو يلاعت هدلاد 3
 ا دايعلاو داليلا هب تيصوةيحاي لك 3 دعاتاداصو هفاؤ افا عيجف هيك

 ٠

 3 أ 5 ارتنك قلحو اه داون' قوحوف اه د : اناسور د دعد بزملاب ةقيرطلا دادجنو'

 0 يارا ةمبيدكد داس عقلا تكدادمالاو د 8-0 تاكو حياغملامأ
 1 م0 ديمو عشنا ورهتساريدشلا ريض دعبل جوبا اههيم دالنلاف |
 ويلي تجلاعت لللاذ اياقلاةوصد دباهص نم :الم ق دحاو لكك دابملا ظ

 أ أ قحاللان لزم او هيلعاوحرتو هل

 درا اطساولاهتقلا ل !مرقل |ىلاط نم يشل

 ظ 017 قو ٠ تلا يل هيب يملا نك قل
 ظ | وا :

 ماا ةهلزتئاا: دوتسلا اًمارمت 'ةواصقلامامومسفل ايهاب ظ 3

0272 1 
 و



 يلا ا 8

 |ةعزدتط هذنع تريز ثال د ةدارق عر نو اج 1

 ل 00 0 ناهس بزحي . 1

 ةنقيخ فا و وب

 ١ هز عتياكمقلا» سددت را تان امدح . 1 1

0 

 ْ يي 07 م
 1 0 و طل نا د نول :ولص نقدو دز امتامثك |

 0 - ب ل يديم

 1 0و تدب هيلعف د اهنرسوملارضانرب هوف ده كارهلارسوسزمات

  مهعرال اديلعو تمل نظروا كيل ءودجورموسب هربقنموجزعا
 | ساط هتيكو هسارإ روش نول كزاو انت مل اوكا نم ناتزرل لاوظ ردفد

 | لعفعبما نيرا يمن مضوو قاكب دمع بو ناكذا ةتوم موي هل ابك |

 .ةهاط ةوطسو ٠ ةريبك ب اهمذ ةبظعالل الجدايل جرت رع ةردكو

 لَ .دوديلع دتد صَل ل عدتولص ةرثكنم هربق نم دمت كسمملا |
 | اق رتفمدمدنعسساتلا ٠ ديق_ويطل ار وكمالك هلو ذيلذ اش دتقيرطو

 6 سا ببا ردو الفلا يزحو فّؤوصتلاف يلأتهلو سال اهديإب

 : 1 ا 38 ب 2

 | 71| لارل اكو ظمماذكولاق 1 جاور 75
 ظ 1 بار هّتسا ىلع نوقنتم ءارعلا آف نيزحل اباتكلإب ءادنقال ادصتتلاو |

 ٠ | نعال فإبة رست عاجالاو# ةىلّصلار غ3 هل 5142 لمسجلا

 1 هلعسار ىلا لون لاو كلام هنم نمت تيا تاكا |

 1 ووو مار هرج دق باس اذإ ىزماكزس 2
1 

2 

 نلت ملاذ خيلبلا ديل انموهو دجال هو

 3 مكمل موكا
 ! قالا عمو رتل ف2 7 ناو يلام 0

 35 ايزل دخلا لعمل نا افعمو هب 21



0 

 0 نا ت1 ز2[زذ]|>|] | | 1 1 121 2ذ 1 1ةذ12ز2ة 1 1زة2ة2ةز2ةز2ةز زةز202ز زة2ةز 2 20و77 ايج

 1 03و 9 ةناهسدعسا هارشل ١ ام 2 3

 اوما هس دمت لرحاصلاو 3 اللاوأ نا عتس الا. يفوتل 5 الأ ٠
 نيم او ةمالعل هدمت امش هولعلاوهوومتن ام

 ع اوهو ءاسؤلا مارق هرب ؤمسب ال دان امس دب ماخوهو ىلاعت ْ

 ةجيلال اقص فوصوملا ت ؟ةلادعل اد هيو 0 فراعملا

 . اذيطوعيرتاخ اوس امو اهلك سي ءامسال كاسل عماج مسوق اهلك

 4 قاومت دنا وس زكو يتسم اوه الو ءاعسإل ةيلاطانم
ل لجو باقات 36 مب ال'اذهالا

 بملاوأ - اغتنم وهو هلو : دي

 دكا دسيؤوجو هوس تبل هدج كيم لان ي"لطاو

 نمير اتعلا ىهتلاوها والا اؤقتنمو!صكم وهرح هم تلتخا وقع ١

 فان ةلالجاووابلانورجتمسال اولرتتانم زلال ناتفص
 نمل ةءاملعفناكعَو ىلاعت لسا تعفو رعد
 لولا لذا ةغبمتجلاو بّوصو تايم ,فطغوأهنمالادب نوكي

 ظ رمكتملعَتحْشل الع ططمل الو ل دبل ام دوتنال ناىناثل ايلعزجللو
 مالو رحاض هاو مسك ليف ةق 23
 كو هيت تب تياناصتا"دهّدسو د ىمو هل العورات دّيس] دّياسإع
 كيلالسو 21111101 اهزطاوم نمو ءافشلا

 ّش اسر هلاد مود دعس الص هيلع ةوليشلااهركتتملو ةميإلاَلع
 ظ واضحا قالو ةمنإل يمنع كرلو -داجسلا دعب تكامف

 ظ ينم بيم ورمرالا ليضاكساتل لغو *اهمتي

 6-0 الف اهلا احالاوق حقو رعب تسوي مت دبل لأ

 ا 8 دعمت لصوتلا لع ةولصلا
 ارطلاو بوف دف هيامسا ديال مالكا كلسو هزعمير اصلع
 0 1 ملا ادياللابوةراطعطتل 3935 لكرعت و 2

 4 هه 6 2200 0 ل ةولضلاب



 1 00-2 ا انسان لحوم 7

 ءادالا ووجب كدإل اركذاالم انقزا ةطااونز ديمي
 ءاناعبو ىزامتو ناعستلنبب ةطساولارهذأ] 0

 لع نبيا كاسل يا إو عىالارعملاةلصاولا
 هضاب ماهلا رس انل قي ال نم نب ميال 1 اق دقو ؟ فيد

 لم تالا :لجازمو لاثتمال اي | وو امصال اونمقي امل ءوجرلا

 200 و ةيلغوا[ئص هتلأ وسرعة صلا
 ص اانلوثثلال هريغؤحل اهتسالاءملاعت اكلاتي دصلادبو دوكوهو

 موتي النا تادكسل اصو د هيلع لب الص ديول اهسش وهزم ع
 5و ةولّملاب لاغتشالا داع طبدكلو ٠ هج لامشنإبال لات شاملا |

 لاتخاف لدا اديلاغتشإلا: ام ناس ينم 0 ودلع الص

 مالت ورع اح الد ومهتلا هككإلالا دن هس تبزما ةعوفاميدالارا |
 0 الاتْماؤودفزس ناكف
 اي وأ روربواساوما: !نندل ااهنيإ إب فاجن دلوش قىلاعت مهنامال لاذتمالاو
 ظ ادله لالا هلام ذي الاف ركب نيكوب اوماقلأ لاق دقو

 بيلا مولحمت هولالل را عجيل هاما تاو طول سو هيلع هد اىلص هج ع | -

 باكذ هيلع ةواضاف دراولا باوتلل ضلال اهلها الو اهنم هلا ةكما
 اهيمطعوق هنعمل هئشاعد ظفللا ةزربخ لل لص جو تاياربج
 طيبا سلا ةلجتاوع اب ع ان ليقف ف الخفاولاب ةايسلا وع
 لاو ىا لوتلاذز خيل ءامازاوجاب لق و ءاشمال اوربا نمط عت متم
 اقل راع رهو راك هوما اقف لوقلانف ذحو هتناص
 تاع ماورب دلع ياشنال انف او لولو عامإو باوبالانمرتكف

 5 اولا ؟اناداتحلاو اهم 20 الاوهو هيث رانا اضدا ةاعبل انا: لا

 د ضيم ةيلحوريلاة ياك دك زي وادب وباَهَشْلا» هيام

 هيوم نقول اهئلارزدإ هنهس نم هكا يوصنم نب نلت هللا دبع لا

 / جب
8 



 ولضل تيذدو راس اوتمالوفو هلاهتلاو اهوخي وأي 5 ؛ ايم لمياتتأ 1

 ياخ نكد عدلا نع5 درو بلقدو دلاوه محدملا ظ

 اهتلجرمو مالسالاو نايل ةيادجلا اهتملنعا قتلا ةيالاودمنكشو هلاك |

 ركل تاورفو دعب وزباه هرماسو لاب ال 2 ..ةثمالك :

 الكفو مدجلو مف تيرا هاف ؛ذبيال مالكا تاؤرمق ووطن اوه ْ

 ' ملل ورائد علتفاوديهر حيت قا ةلطسبب دم ٍءادميإل لابئذ

 ةن هذهو مونلاو كلدب هرما سو ا ةحجنإ

 دس هذ اطهالارسإلاف اهل نلعلاو دع اورشإو عنا هالومب

 ةءاتقواولاو اورايلا هيف عمج لاق اتاذو ةافناوم# سا ءماصإ,

 0 داونجإل ايل ءايلا تعداو ءايواولاترلقف نوكتلا|

 ا ةنزورهو الطمءابو اولاتبلقو ىاولانم
 جدو لؤالااهمشال 227الئ زي وطكل عفوا ةسك جوملا تارباو

 ةل دبلن هعرت دق [هتي مولع هتج ورز اءزع هذول عدل ربيعه 4مل اذلا
 كفاصو اركذذن هيلع الاول اهب ,هارجز مج امرمعبا ءاضق حاىئسلادذل

 ا ايام عتاب ني نئملاباكلإب ءازهافباتكلا اذه فيلات
 -راورؤغؤب اًسلاثيردك - تاي .وز عامر دلايجلوب ميجف لامك

 ٌةياو هد هّل زارت ةةكجب فلس كيدي ديول +

 نيللى تاور دف 3 كيوم وطلاب مرد لياورسو اينو 2 كرصدابلا
 رهو يملا ندر تبر وخل شاج ا دّسإلا امارملا وكي نا هتنادجو رجب
 للاترعملاة ولة حة نشل ةزهب نك ناورولا ةدافدارتالاد ارلابوك نا

 - 1 ولٌّقح :داملا زيهم نكلولو ءانشلا راما دوك نازمتكو ءا ءازال هدخأو ا[

 ةياور تضر اها فلات ميزركذب او رهؤملل انهم اهيؤتكال ةزمجلا
 نضال“ ارسال تومن نيم ال ادبحإب ءادتنال اذ ار هاظ مدر ول اورو ايبا

 ةقيقح ادتيالاو ةفزدلا لاو داوي ناباكمامهج عمي نأكو
 مفلس أه "7 ةو اعماقي و: اماوسام ىلا يففانمالإ جالابو

0 
0 



 تال اهدوترساب ى او اهيددت دراولا هلل باع عقوق اهييدحدال |
 وطول نيحىلا ةيطنبل نما دتحمرتعي ىذلاوعلا اا ملومح هادمإلا 1

 الو'لفن ةزباقمُك نامداوس مظعتل ا ةيجسطعلينجاب نسولا وهذ ةئلرعلو |
 نيزعلا باكلاب ءارتفااهريع نود ”هيوسإلا نرد هللارجر يشل انخآ و

 ًاظفلا ةنراحوا ىغموالتمل ةنرخح ةرىكرهو توشلازءاهلإل دوم

 تبان لضحاب فصولا لّوال او عاهانعمو فالحالا د قدم اننا
 دمع! ق لاق طلتخاو هتدارا كلوّمب ططللزم لرب هالو عو هلل

 سيتخاو فاثكل ايحاض هيلا بهند ىةلاوهو سنجانيدعتل ل

 ناار هنلاديعلل اهْبازَق درومج اثره ف هاو رغتس اللاهن|ليقو

 هللادىدلا هدر جك ءام ارق ةارضو روق ىذا ةازمددرمملاو |

 هيحايخت وذل ياو ماتم ميزع قاب هب بجو هدب
 ديدلاولنجلا هيفماللاونملالا بوكوق هز ةلالاكو هلزاو هننِش
 نال را ارجل الع يت ذ لق ءاشنرللوا
 اوال 1 دألا رج هرب رعد ثلانلالعو لاق, عمل ذاق كن 7 هلا

 ةقاؤتسال ودان الامي الع ف اهكافل نب لاق لياقل اف حوش
 هدماحلج هس دعما هذال هين غموهزا هيملاو زواؤتس الالو |

 تنلءاماوإك نماكوبن < ةنار ا مالشملا هيلع ل !اذ دقواهيرل اع دوهو

 دريم مدل نإ ا دتمآ افدهيلا عمءاشنالا نهال راما امواهتنم

 ا ديعلاو راج ماوهو تدر ىنسارردتلا ذا ءانس الاّددو ثدحو

 يسال يرماتححزازي مالو ىهت دنالاف مفواعدل انام
 قبح امض لكل وصوموس اوه ى 211 نرش لف ةقاقتسالا مذ

 , افطر لاب ظداعلل مص فايز وتلا وب الاطتسا |
 هيلا راغلا اناا نعبتا.تنالا ةمولعمت تأهب لوصوملا هاما

 دين مواد عم عدلا ديئج 2اس ١ تغب انهوهو نه كلا

 "اني اضناو روما لامن دق انس "تلازم مالكزمل قولد



 ان دسراكأد ا دنه عنملاركن 0 ةبصولل ده تايبو
 علا ءاضملاةأدئامسا ىدايلاو داشدالا اهانعمةي ادا

 3 هردولا قل ةدابو تاسلا ومال انةرات هقلذك ضشيرم 1

 ا دوضمم اوهوابل اغلاوتسالا ىداكوهتاثلاذه |

 0 د 87 انادح هلوك و

 3 دس اولا تافرو هلا نسكت د نسي دهملا وامن لوؤحذلاو اهمومت
 هلال مللو دعت يدهو ذي دعتلا م اللامالسال آو تاع اللص اهتخإلا

 لقلت ديقرم عشر وقندمغاارهتفل دبامالاو نريد ماللادو ه ُكسمس

 رميجالف هلروسلاو تامزإلاىا ةرورم هللا دنع نم ديس يس لع

 لورا اكل لوو مالتسالاو عونضتل عملا روكدملاقيدستلا ظ
 هدي مد هو هدا ا دلال اك

 اهيولاوأ .وهرظس انو حراوجل امم هد ماك ال الوشبإل اوَمَحالَو

 لقا اكتاعأطل نم نم روس لامعاعش مالسإل اناقيف اهبرتمي كر إف
 نمؤاو ة هل اءامحا رقت كولف كل ةوكو ةوكلاو ةولّصلاو نيتداهّتلاب
 اضاع .ةلكلتسكاقنمالو ةهتهولد الل اهتص اخ نزول اهممازلا

 هلا روكدلل قولا عمألا ةروكزملالاممالارينعت الف اماسم كيرف
 | م8نايالابآلا السالااالاو مالس ال اب لا نايالا تصمالف نايع الاوه
 2 يضنمؤلاو دحاو ارش مالعيالاو ناي اوزحاللملتشم

 مل هلل اشر ؟نًانااموهنما راقت كاواقو 90 اسف نمؤم امش

 لودر اره اتمؤفلا امهمرهفمو امهيَميقجاراشغااعم ظ

 فال لو كاراعمم !نايعاب امهم كشالو هلا ةءنمرانكاو ّْ

 لامتالاورإؤ الالوناو باقل اهل عقب دصّتلا ة.8:]/مالسالا يتشأم
 ل يلام نال ةرورتمةوتدتميدف حراومل اهل تاحلاسلا
 رولا هدب زا راتو ه مرج فيلا ىلا هب دايو حلطي ةراتف
 هةر ةيدب ت اءاطل اراقب راو ديف دينو هز مطتس اماوهو



 - فوورمط

 * قورعط

 اية ءامحاؤلطمف ولا وةايغل اثساسالاوهامإبت 2 هنااضادأو
 .امهدحا ”ةقالاطافل مالسآلاو ةداعتلال امكؤ طير ةروه ىذل اًالخالا يي
 ناسحالاوا نطابلاه ماظل نما الثلا تاماقلا مياموهو نيدلا وجع
 ام لرهو مريفمالاضياوهوركوام ةقلملاوهو هئزحإعحالاو كلذ
 1 نطلب فلولاَفاَ .راوخلا رعوخ مم هظمو مالستسإلا ودايقنالاو ميما
 مهرج ة لزوم اهلنا نطابل اورهاظلا عبو هلل انوي
 ةيوزالاو ةيوسرلاون تلازحأ مهي الومتحال دبعل العر ا شدت من 2 خم

 وسدد[ رتللاو ديجتلادإزفانم كل دو ام عمو الها هاك اهيعاساو
 مدس تا لان قلن قف شيسلاو اطول من
 لاقوولاع لقد لقت يت وا .الا عي ابتجملل ا قكلوملاعت لاق اقو
 ' هثدأ سلم نما لاق ةيالادهيولق ف بكل االاو لعلااونوا

 ثي داحالاةرالام كا درع اا هدر نمرؤل عوف مالسالال هردص
 .عتسا لاك دل كيزتسال هدو هللادبج اعالل ةيادهلا : نال عهلادلا

 تك وقمم بسكن عا يالا ءاعتاو بولملاتيو مق ئملامل طوبا

 تح نر رمىلع فاذا الل اقرب زؤكوه لوصو ومب هتعاطتساو
 ا او ىقنا كرا زدنصكم لب هذ ال اىإل الس ناكل
 هبلاط يالكد دثيطحؤدب نيب لام دقت كاتحاوفا اًشلامانالاناق

 هل اياصوم لوسر ولما لاعتو د هزاس هيلع انغل اى هللا دج
 ءادمالاب كن اال علا زعفل اسر احس 5 تايكافلا اكن |اكنو كل

 . هيلع مر لص مهد الوسر رع ةولّصلاو ىلاهت هتلالع هنت اورد
 قرا دغش خو سر دموسراد 210111117 ِلاَلَسَو لس ئ

 | .عم كلذ هل مدمن دق تلو و2 ييلارومالاز انفع ننبو حقرمو

 ظ .2والططتااقس هيطوولتملماداثككسا اذه: هال هلك كاوا
  نهدانلاذهو يدل دو طمؤد ادن !ءادييإل ايداو اهلميشلملاغ مو
 | دج نوكناداسرمو مف اكيولطم#ولتملابدادسالا ل: ةيّماخ
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 ضيا مولّضلاب ءارسإلار ارانب كاثلا دبل تقيمها د
 ع عا ولّصل اوارقا لعزيستاملا دقو
 مواد او هنو اوحفو اميره لح بيكو كلذ عيكس

 او رم : اة ذهالت يك 3 ظنوم هيليشلا |

 ١ زاهي دانينس ند امجولخ جديؤاؤم ةاف ورش ججكو امهنمتد افكر

 جاو ووو ناو نبتتسو يامال هالاوسزس داس ةة موي

 راو زفات ناطانم مالجلاظفلاقسا اهسجتفو ملسلاو ةولشلاو

 ددكعو: هللا نعةولشلاداؤ اءالعلا مدعو انيكك 1 اسود دقو [

 لَو 0و وم وعل

انممفزاؤم' دهف لتتم: وكت هاف حا تق 5 دق لس تفو ىّلصول اما
 

 قوه زلمب كلان اف دئملا 4 اقامزءانم طقس ناورهالسلا كاف

 ولغا مداووهسالكخ مكرتو مهو نكد لقكمتزلع ةئلضلا عمدا

 ,لففل لعرتم ظفل عدت امرنوةدرهسلا و نشل اذ تباثل هن را

 58 و رزصته هيجل والا زئشلارعورسكل ب اهيضجإف متو هش
 اهبدصت اظنل هرربح ةولِصل اقامحو كاسب نط واهب نمد دمحم

 وجدك ةنتساكدلا .ودياعلل[جصختلل ةولتملاب ءاعدل هاما ٠

 1 ىلا 1 فقم ةنللوريل اهديؤسو هرعت صم حا 9 ديلا طارةعإلاو ميل
 | ”امفشسم دقتساو ةتناولسوا ورم ذهتسازقنتس نافل دنمو يول
 ديف حله: امانمنر !ملاريتلا مالكا هذ نل يملا طوررجلا ةدايزو دبحاو
 يه ةدابسلاةراصلسو هيطيتالصدببسجما يردن نادهؤو

 الفضا ماصال او ناثوالا عوضختتو وضوفو لزب ةفاطلاو ةرمادذلا
 2 وم ةنِم هل ةدوص“ امم سول افا !ءافتمرقو نآقدارتم

 مشلاو زعرال جماد فخ فخرا مجسما ةداجنم ةمولعم

 دوحمم نام :قيولا شمل تل لتم وتاهيل ريكو 7 2تح ريب ةروصلا

 ' ؤعدافم ميل ياطب دينيس كل



 دنماتخلو ودوجلا لاق انما عابنالا ليقود دل اعورزمازجلالآو ظ

 0 ترو وهن نم اقام ل تو لاق الو هوخعيرا
 وعمان الكوك اوراثلاك تاويل م امريغنرد در كل اءاهصخحاشاو
 هياعرد لصوت ميزي تعبنا اميهو مهينمداصا ناؤلاو مهتريزح برعلا
 نيدآلابرملا يركفيط اهتدابعنممهعيمجتلقنادقو لسو
 نوال نالاملا ةَقا اق كا دوبعلا !١ نماهربع فالخ م السال انيد دحاو

 هتنالاورودلإ نس ةيئكو هللا لم نم رح »ا تادوسعمل اصح! مانضإلاو
 «طنأل انجن مورممنلاو ةدايزل اباميم.كرصتلانم كلذ عون اسالاو

 يدهس رق حار ابك زعلا 5 دابحُث نيلعاع ام اثود ا أو

 يسوم فا غي اهم عراك لوف الضولسو هيلع مآل صال نيصتبؤ

 قاله مسانلا اةلنيالَوو وه واونس انتاموش سول هر وهشملا اوفا

 4 - تنده ةبا صاف بهدم 5 قف لوثوهو باطلاوس ومو دراصا

 رهو طوقسل العوزكا تون اى ةياوز 0
 الا دع واسف نفح دينا

 تولومت لاق ,ةيالوسراب انءرتبلا ةولّصل اهوا اق هبل ةولّملقعاول نال
 تور نيم ]لل هوتج لع صول ولو نب بوكشو دمه ج ص مهلا

 كاع 0
 ةماجمرايل اك قتلكدلاب دانا مالو انهم يوتملا لع ةولملان بكا
 لف ماودي ماؤملا 3 نا .ثيدول ابونمواؤلاقائسو ءاملحلا نم
 ْ مك 3هيلع وااو صدتما 3 هلان لق ورهلخإو دي نم نماوىلاف افّصلا
 "' مامالازعلمني لفوهو قيمامدلالاقو كلام هيلاؤصو فرع انبالاق
 > . يدق و( صلاة فدواضيبلا جاهم 2 ةكتاول هازغا ادكو كلإم

 يال :

 0 هيحتالاوزضملا ديرما ماكل ايست هةر

 | رانملا» 0و را سات اوروس ءاوفر

 : نيرة اج

 كر اهي[ هيلعممدا و صهل وفود هيل ةولضلا“ ايمي ل دياعزتل خص



 دقو هحبن نماكن ويف لا ! تاكد نيد عبت نملكرتخلا نادال نورعو ءاو

 نيا نس يورد نول كك نول 2 امد نطو نعني ا ظ

 فى دلا لولا نييوهو بشو ايه خموا نتدي هلال انه هل 7 هقرغ

 اص لاتينا دوك لل دعزتو هنم ببؤوا هلق
 . ةدسبأ اييصا كلاوغو بيع عجايشلةلنبخ هوا

 2 كاش عض نعرما علا ١ ادبلاب لماىلاوه د
 ذه اصفاو هذا عاونال عمابيوحو ىركد حجب _ماركأ ف دّصلاو ةعاطلاو
 هواش هوما هير 1 يشتاق ناكل
 متسو يعينا الصد !اداتخاذ .الاه هتدانمكجب هريع وز ضمملاوهوا
 ةرضو هيب هصل هباصصاراّدخاو بشد نموه عجو ةيلاوهتبشإ
 ] هتعأط مارتلاو ةتماللصوتلا و دنلم ظفحو مجرم الع ةنيد

 00 امر ودهلا تاهنو دييقياغب دل] ذ :3ىييسومن لبو
 .طادغ دقير ليدبلولايفاون امنت ةقملاب اككر دصزم اح دحادف ءاده

 كار حو مباتا تامتتملا طعنت افانهاط :راتجل سن مق

 لنذقنتسلكدلا ديني طمالتملاو ةولّصلاو هسا
 ةرربل رايق دناهتو هتيم عيجو ماسالا راو الاة داع نم

 بلاي دجببا واو هلا اضل ا ذب ةرايشلا غلا قا" 002 ١

 وانه اومن ادح دوب نش نمكا مهم صالاو زود ليل لمنل الووم
 قمرا لفوزهملاف ةبعصو رولالعوطسو هيلعمتد لص دلوسرإع

 0 هزبرولدج رحال اق هن اف هريغ ىلا هيف نئعاّمع جوا اهانعم

 لوفاامهقال اف ةناكأد :ةقموبماب قلعت نازك وسما ئغأاملا ْ
 و . هدواتم موكا ناني اوم ياك :

 3 لات مل ططدجب ؛ارو هيلا امل ارك نو دب ةروكدملا ةخشل
 تاظواطتللاراشاي ناهد ظدجو كد انالوعمدنوك. سيم

 .قالوجوحنابلهترب دعت لجو همز اعلانبوكين ل قيكر ةيماللا



 ديل ناو عمال يت دج باوج ءافلاضدلاف طتللار انعأب نامه:

 اعلإ !ير رتأض وب وف دلاضد هيج مهيذعل دان: ذنب نم نيا مهمؤعم

 جكذحفلا ةاهيرمأ < ببسلاو 0 هييلانيذلوت "لاو ه دج
 وهف لق تعش عشك دلك كك ذهشك زمول دن كد دداموه

 : قياس تمن موهو تلال ا جزو 0 دقو دتكاعدنش ْ

 هللا هن نهد ضوو لبا: زقح العدل وادع إم اتكلاب
 هدوج تت دورإك باكااملاني دهزعةراش الان ,وكتف املا ةنعاهجريسيل

 | ظنفلو باتكلاو هنهرإو هروضم ماعم اه هيلاراشا ملال قعو
 ملكا ]علاق هوخيو كلتماإزعل اهب بوتكملاو يوكل و عب نلؤلا
 7 يواصل ثذبقكمم حلما ذهو يٌوكم ةلصاذه ديدات عومولا

 م اهتاّيفيكد الو ةباكه فاه درا ياهلا د 75 اك

 سوير عرج ل صرخ ينوه سو ةيلعرط سقت عدتفمكلا ظ
 اونواهت ماجا در اموهت هلم مجال ئاضكو ةيلعةباغلاب لعمتلاو

 02 نماهرزمو هيلهتلا ذهن عظنلو اهبببسب ملرصخلمو اهيداق |
 ما دسم هيالمق ةل]ماجضلابك انيدانجإاب طبضو عقاب ةدّمعملا
 نيل اًماوركذوهو ذيل فاضل ايم ةتماق الو وا ةدجب | هريخيو

 نايتعإب ةداومل عمم ايف 11 ةهلاوا مالعتل ركدةف اضاق

 ادعم الإب غيم الو لات الإ نصي سوما جوال

 ةلجزم اكن كرو اذ انيئسا ترك لاعتْسال | ععوصنموأ

 فورد انؤضل بولا وه اهكدي كذاب دوصتملا خلا
 نفنأتمو ع طعو اه اتسم دان ااهلئ اضم ريعشلاو تفالإب اهينع
 روكذم ف اهْذال اهلئاشملو اا عم ةولشلاو اهلئاضمإرىصلا توك
 طوراخلاو دلو ةمدوعللو تاذلاب ةدوصقلل اهمال ةواّضللو ا
 ةوعلخو واةفانيتساوآ ةيلاحاحركهن اخ تنأتسم يعدل دنا

 ارا الكط“ دياس ال اةفو ذح
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 مسي ا يي
 ها اوهتساو دانفح تمل داس الاف فدحن كلل د نم تعجاع تاج ىلبؤلا ١

 ”راهحبريت ذل د سوهو دانبسا اعمجدياسآلا مره ءابعلانمدتلا ءاش نمزع

 ا .سالا كيد ف هيل ادزتوه دْنْيلاَو ثيدحتنتمملا ةاصوملافيطلا
 17 نامل :بوكبن | فيتم نب :ةيناحح جالطصاف ىرادومو 01

 0 ةبشلا طمانسال اولطاف 0 نموا د مزعيملا ثيدحن
 :سمكذيولان اونا قا هدنس ا انقو كل اعو الات دا املا: ا
 7 رتلاعنيختملاوزهاظااوهزيلاىقحالا نيدهدحإو هامان مف ةولضلا هي
 فو امراهظتساعاهظنحدن اسال ف نغم دخل عتل مالل اليسا

 الصنم رات اةي نادل دانت ورم ل لمقحد بق ىطظنع |[

 ىلع ةولبملا.ديعلاناعمدللد همت آلا وبا خالإن نش دادوال نمؤلو عجم
 زبك ىساهتولعالو ولسا بنة فوم قوتي انودياعسك سول ْ
 دهكريهس مولعماههشبو تناثز رمش نيدلانم اهنا و اهياضف وذي اورلذ 7

 0 وس انسالا#الاو دزءاس ال انف تح ليس ىدلاوه
 قاواهمدعوريتملانعل ذي يبو عاشر لاف ااط ىراقلا 3 دهن مراعل نيس

 هب همم كلا ىديلع مداق سئل لع ةولضلا كا
 ةحضيعبلا نب ىو جب دعافسا مومتد هيلا دتحاحة زنا ديملاو بلالملا

 اةعضجو ]تيما كوؤيخيال اك ةنثك لان رقنا نم ميؤلارومإلا تر
 الي رممزم عسا نمط عد انهرتهاو هكاتن اف ةبتروعاو ضب نم
 فداداوا عام دبر نل هج وحب يعابروايت الث دهاقمال ام لاعب هَ ل

 ةنازعقا موا دير زم حو ايضمير دقلؤ ىعتوا نيل ملاك جدر ََض

 نك الة اةناو داق دنيئجل اللا زمجَمأك وكب عمد وعم مما نصنع

 هلال رسل شالك اذه ناماظظل اذار دال اوهو و داو عم بقا مدهتام

 0 و دعت ل ةولضلا لع دبر 8
 هيلا هتيانعب ديرحولو هجبحب جبع مزن جوملا 4 هب داماس

 ويعم

 17 يب
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 صو ءاوسا هود هالوتيف دب دتطاحأو هنمةيّولا دهام نكح
 التبني ني هرءاثيح حّوفنوا ماهب ثح هأري اةحروظعت حي هن قيم كد

 د وبملاو دجله دلل املا طقل طبي آو هلاوهو اه دّيسوا اييكسن امدا
 دوشْلأ 000 00 قرلاوتولاكلو الاف

 الامال المرا فل هن دنت نق تالاوتشالا هذهو جع نبالاق ةدلصو

 هلا يطل واط ال وهن لهن تداوهة يحتم 2مرالا دوه ىلا
 ” كد زدنا كيد عجبا هلوتك ةفاضالاب ةتممالا ل اعن

 لسونلالع ئلّصلا ةيغا يا دجو م ماللاو ئذالإب افرعم متنارنعإع

 2 هاذا ولازم ايي ام اينسم ... مروجو نم الوم نم بولاديم نحو

 هليسولا لاو غتباوىلاكت هللا لاق دوو ديلعرتد لص ءافطضمو هسيبجب

 ةلاناهمت كرسي سرا رألادلوسرنملفعا الو ٍبقاهيلازيسوالو |

 ايطعتو دلال ل اليضطتو ايكو دن ائجزش اهيلفانّضحيو اهنا ل
 اااقلا# نيضياوتلار رج ذوفلاو بامان حاهيوتسا نم دعو
 0 اهب تداكرمل اأو ثا ةىابولا حلو لاحالاكذأو لا ةلاوقالا

 تءاوعدلا "اجو يال ظن اهب اهنو.نإوضرلاو ةداهتل ال انتو نملا

 يموذلا مطزعؤجنو بولهلا وصبي واجد دل ا وقرا ىلاش رو

 كيلا فوكانا جدر [ىسوماد م السلا هيلعوسوم ل املاهتت للاى او

 كندبلل حو نمو كيلقللا دب ساوسو ن نمو ككناسل ىلا كسالك

 هلو طع ةواسل اركاف لاق براي هن لاف كينيعملا رن رؤن نمو
 لدهلا طختحو ع زتنابوبح لو ةيلعرلل صدا اهنسو و هيلع

 ميل انو اوي ىلا هدم تيجوق مّيكلالم و ره يلع ص دق و هيدنع

 له ررولصت اد دمالاو هيعةولضلاو هقبع لافتشاالا او همظعتو هع

 ىحالا لج نماهلع دعوو اقسم ف درو ماهتمو هنكانم ة ىلصو |
 هان دو ٠ زاياومانف ول هقاانريوتسخو 5و دل امافعو

 نمد



 ليسو دوعن يمص ةطسفرخ نايززسر

 وإلا ةرخالاو ان دكا دادمهلاو د اييالاةيننم هثحالالو ةلقباس انيلغ. 0
 ياللا خف هناا ةعي ياعو وف اهياراو انيلا !اهلوصو ىف د ببي

 دقه جم اهوصختال مكه اق ةنناو ىلإ متؤدز مس لاق 5 ددغ ظ

 كلود ا نادةهبوشو انيلع بجو انيلغ 8

 ةولضل ق مّدعناك ةيدوصلا معاي مايقل نم اهيماماهينمو لجو وسن |

 عفتلاو اهرينأت نم باج اماهتمو دل مدبلا عم

 ىيسلاعت ءاكحاوج هيماقم وتتوقف تلا نعوع اهنازش ّقح
 ىقؤمرعرس علاوات هيلار اش او ة ورز زيف 1 نم ينال ْ

 يكمل ادتعإلا نس نم اهي اماهتمودل دياز لا عش ظ
 دلو اوسرو هكلاركد سو العرش قصوتئالوسز لغة هولصْلأوف

 , بكدذارعالا دبل عجياهإ داو ولاور كذال لعق املاح اككالادلذ

 يع ةولضلاو ءابطلإو ة ةراجو ايهوريثتو فاصوأل ورك نار | ٠
 اهنإ سول اجومتو غابطلا هدا بح قد سو هيلعرتنا قصرا
 باكو هجللا ذهن م اند ةسرثلاو ثلاءاممرموه تباكف ءأملاك
 سيو كيس متبلس ها اوسررعةولضتاف نا طاهر نو نبا

 ةثل اغن آو راما وذلاةئانش ةناَ راني كالا ةولص نيبو ما
 ةسلفلطد نك اورييض انلل ةضل انمي ةمب الام دايخ هعمل ديقرلا

 عب اًسلاوراطوالاو يات اموت دوبةسدالاو رازوالاو|ب انو
 لود ةفساثلا داوبلاز .ادزمةاججلا ةنمالا ورز سالاورحاوطلا رون
 اهلث الرزاز اهلك مترانغلا مل مالس مشاعل رافلاراد

 هيئيزنا طصر نخل لعمالشلاو والا قداالا اقيادحب اكفو
 مند الوسرطعةواّضلاب دل اهنتبعْولا نإ لاف ةسانل ةقي دعت سو

 لاثمالوالااهدّدلا ىااهنيتسو هتك لا دئاونلإ ملاو كو هيعدتلا
 القو ةءاصس داوم زاثلا رسل طوول كلب ارما

 | دق ةروروشلاك اهب



ّْ ًْ 

 ب دل طبت سا هيا شم عب الأي أ ةداهفطلاو لصملا 7 َ

 دلعةولتفلا ف 0 70
 هيلؤملا لعل رتنانمداواص ةرعإوصح رعب ١ 0 هيلعرتساص
 ا دات اجر هتعمل مهين ا ةسماخك 0

  ةيابلل جر ةنماذلا تائدسر نع هع ةمم اّددلا تنس سوا: بكي
 يع املا و هيلعهةداكض هتعافشلل ببساهتا ةقس اهلانوعُ

 هامه نياق ج جا فضا تمتاز سات ات

 اهنامذس تلال سلب ردك الهو هللا ةالصلس ب اهْتاشع

 نس تذل داراوملن مايل اهتاشع ءدنماثلا وم
 7 تورت الووملا هلل مديل زم موب ستراها انس

 ظ دوما قف دما دياي قسد سلاويستا امرك دل بيس اهنا
 ابو ةسحيز ما طمؤعب الكافريل اه بطل ببس أبيا
 نا فالس دل سهام صل نعوم اون بيسات تووزملاو
 0 : هزعورئإص اذازصل امن ديعلا نوت ايا درا و

 هزكذ دنعامكر ازا دفنا ردع هرلعهناعد نمةءاضنيورتملا و قبال

 ةن يام طءابرجاصمف اناهّيما :نؤشملاو اوذهمان لسو هياعرتر الص

 جيوسعلاو ةعب اننا سو دلع ل صرل اوسرو للا مساك دنالىدلا

 اور عتواصلاو ىلاعت ةلل روك ئدساو ءدلا الكل مقل برساهنللا

 لمة دال اوان دبملا وغلب سب ساهلا نوذسلاو نما لس هيلع
 هديا صاير لظلاب ءامنعدبعلا جرحي لنا دوطسملاو لعساتلا
 ىلع نسل »امال مدا ءاقل ال ببس اهثا نيثلت هوما سو هينع
 اهنا يول لاوىوحالاضرالاو امتسانيإ و هزمت لس هيادهسلا

 ْ 0 داضبد 0 ول دلا مس

 |  [ساجلاو تننم عج اهنانيوذملاو هس داتم ا اهقبرط نعاهكراجب خو



 مناقل اربلل ب هس اهيا ووالتلاو ساتر و :عدللاةحر تيس

 | *”نهضواهترإدو سو هيلعرتح قصه تبم ماو دل بي اهنا نوشيلتلاو
 بيساهلا بون التلاو:ذوبارادبآلا "تال يالا رضع نمدقعءلل هو |

 هما هيلدا صديد سل غو هن قسروسرلا دكه |

 نوتاثلاو ةسداسلا هلق ةايحوو ذبعلاقياد برساهتا نوتلتلاو | ٠

 هيلعيتادص م دلعمودولسو هيدع دام هيلع صلازمرعا ببسامتتاا |
 اهنا نونلثلاو ةنمان|امدقل احيشتل بس اهنا نوغلتلاو ةعب اتنالسو

 هللا دك 13 هين ةناؤ ص ةّخح نمل لقلالف ال هيلع ةولّمل أي دان
 شوراع هادا ةنعشتم اهنا نغللاو عسا انيلعادب مشاؤنلا

 ل وسوء اعردبعلازمهيلع وللا ا نيحبرا ةيووملا هماعغنا ةفرعمو

 هضنا روسو هيلعمتل اص هيرب اوعدب ةرانف حو نعدتر نص

 | تملا مازمنوهيرالاو ىدحالادبعلا ةئزلانما دهف امور

 هزيوص عابطن إو هيلع قناص هيلع وللا بشكل دئاوضلاّرحاو | ٠ ٠
 هللا صئنارخواسلانمرنكالا 3 نوعيرالاو درا سشن اف ةيركتا|
 21ج ناضل ئل نلت ادووهتلا قرم ا زيشلا ماقم مو ةي دلع |

 قلد هاتي ةحلف ايو اضبادوصملاو جاوز الاس ]سو هيلع

 ربيعة عوصولل ةمولعملا ةيعّشلا نموه ةتيقسو طءارتلاو 5 تا |
 لكك دعتو هاهساو هاوس ل اقيو ةتمالع ئتشاوساو نيرقلل نورعلاو

 لج د صم صال ”انكلاو بانكبانه لاق اك دابنإنو هسعنب امهم |[

 ديدمتااهقاهلشمايبل دك صو ةفاصالابرمتتبوتكمإكل ءاوسا
 هيلادت وبول طل ا لارصوب امزهوليلد وجت مارس ل ئال د عباس بابو

 هلي دوب دل اهرب قبيل بل د ةنمواؤسملاو فاعلا ةل هيو

 ءاسضيامواهي ان -دارين و نكلا تاواصيلعة فاو انه رغال دل اهينف

 ةدصوكسم دولا هيب سمتلا قوت ل نا لوصولاو هب ايمرةيزروملا نمريئل لل اليل داهينم ٌئولص كو اهنع



 1110171011011 سو اس فص ست هلطسح دنا درعا
 واسر ثم دونات ؟رئكزم كل بعد مانج]ولحو 2دزاوضرما

 : اهنكواتر ومرات تلا لا لوصولاو عل روليسلا قيطقرب دانا[

 0 )وملء ملل هو شم نم ذا نمانل ع اهو ةريخ م جت تاريخ
 مدا يدل رعةوارملا اهو غوت ناصح اكو دارين حد داو لاق
 5 دلال [ماتملاوراسال ةراونإل ازمه الون شل ةياعد 0

 4 تارؤيعدلا: بتي اميوفل وسروهتنانمبوقلاو فراعمل

 اهيلازيد ايرث ءوأاهض ةالصل ننشد تاريح روكا رمعو 0
 لان لووو دمر قالا دوك اهليشت يقرا رفوعل دن ايئال
 بوكيف ةولّصلا تانك ع1 فاو "راو دودو راوشلاو
 ظ دوك هيل اضقو ةواضداد نمدبادك دديضت اد ةيمشلاةدطراشا دف
 رونالا لرش والعنبر صت لاما وصقاعم ناستلال !21ةطنم
 تملطعقرا وف اة وش ماعلاب ةشئ عفلايرمتلانهشلايقر اش عج
 لعتموو عيالاماد لوتس دن لهتكوراونالا ملاولمراؤنال اقراوشب عش
 2دق اوتو رلعا هتان نازصلاب 3 ةرادالا تاؤشموعقةيدعتلاب دصقو
 العاذ قاوعو ةينابراؤالاةراوس ونا و باكلا تا واصوعانه
 لئال وعفوطعم ةناردابتلاقراوس و لوعدلا ىلا الئرالاةَعفم عب دف
 يا روب عجراوتالاو عا هتزدو تايد و عزهوطعمدل ١ لمحو
 قارا عزم دّصلاو مقل طوهم كلففلاو روبل وعمق ىورو عيشملا
 روان لاقو اضياد راولاوه و تةقوتر يعرف كح دوريا و طنب

 ب زيكا تملا ادراولاو ةزتاف مكانا
 لانا طين مالعةرضحجا تاقلااياطم ىوكتف اهلج دنع | .
 | انات2 جاد ةراضزركدو هنوكل اهعا والا لد ى تانك كالا |

 قلو عع ”نمر اند «دار1سو دل عرتل!ل ص ركل الومو اى ديس هنا مولوم

 1 0 تاس اع دع اع عنو( ادت ]



 ١ دس 1 ا وعول ل 3 دو اخ لس يستاب 2722 ل وست ريو نا سول نظموا سو وسخ سنويا 0 ريتاج
/ 6 , 0 0 ٌ 
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 + وايفدتل دعاومافل انرعل هنأ ريصوبا ريش الاق هطجإل لوعفم ابلطىا
 كاك انتسملا انين بولطلااغتبال داع نمايزبت نيج انكلا ذه وع
 تلاد يمل كيللااو دبعيلالااورماامهلامت هاوقفإ اهي ءوصحملا
 دام اختو تيورتشب نمرمالا ىف للاعت ياش كي ماقلل ننشد
 رتل مذا افرعضا انهم ؛اغتباو سس: اداهجم 2ك نالت هلو
 الجدرمل أس اوع ا ضالاضيرعت عضو لسا دام لال اوه نيشتالاو
 ءاغسالاقلطموّمحل ناو لالا. دنشملا اختبال انامل وقد ل تاؤاذح
 ةمروسحل ُثِض فان اقامدِف اهفروص م لاءانا هلق نال يمينا
 لوغشايسبا ظملو اتمالابرتد انهم ءاتب زنا قو هللااو دعو هو
 هلل 'اضط لغتبا لوجود ب انكلااذه مل ! هنا هن فود موو تلال
 دنعلاعت متداءاطر وتبي هلا دل وعم هرقل اف ايحوبأ لاق ا

 تيا صيارهم ديني نب ىنرلا لمبات زب دلعف نع ةيانكيج#
 اناوصروودر ذيلعو هنعو هيو ئشلاومر لاقدو ريشا رض عملا

 ريكس ايضلاو اوك هال عاين بهجمردصم "دهو اضرمو تاهضدو
 ةملا>و' ةضرتعمن جوف /ىاطاح ءاطابو ءاتيان ةيلعْفق دو
 ةحوزعو كدا انملا هلال غف اذ لاقي ال ونييقلاو عافعتلل
 للصراع نط عيسصتإ "دعو حو تعلو دات ماصَون لكن
 كبر تملا مسالا اذهرتجميركأ ةآوسر قم هشام . رك ةريعلا
 نيل يات صول و يريم اوس رلوسر نم لربوا ناين يطع
 موب اوهراصولماعلا هاش ام بساع مل وسر بهعا ةيلعامذق

 نطمل غلام دقو عب ضطعوا الري اهناترتفرإ انه ميكذاو |
 اميلت 2قورم وال سوضلا م لبان ديكقلاب#م اان - تملا. ءابسعمجاناعباوشلا نا نم يهشلاف هيلعرفد دش ال لريلاو!
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 د لبر نعش امنا وقس الامن هلو سن ةضعنب 7
 ىلا! هتواسشتا ال ا ايعوؤصلا تالوم
 اة تيد الجو وصلوا وانا شوه
 ْ فقل رم اغمداو نابحلا ل ءاشنلا هش" دقيمج_يقلل نايحإلا دوصمملا

 ا هرغالوا لوس كاد ظبإل افا دظما جاز اهذ دير لومد 7
 نوهوا هنفبؤعب اًنلَعَجِي ناوهألا حارالو هريخآلا فار هواش
 كلا زا مثيلو در احص اووه هيلع ع موهو هقيبرليوا دنس هيومن
 قلعت ءاللاو لاول اهقالخالاو لاعفال او لوقال و اداقتمالا
 2 نا نيوباتلإب هيلمالول دم اقوذحم نيعب ابو اقفو ص خاب

 نيم ننم لوصول اف اهدزمتال هزل انا روك: لاءامتلم |
 اهرناو هيلع ةواّصلا نال 'دهو اهيل ينم :ريكذ اتا اطل نْيتمملاىا
 اخت دلع سلانكلا يانا نم الداعي اهرطخم اىلنع
 كلت رلولو هيلعرسمومم هتنس عنا نش ةعدبلارجمو ةتسلاوبتا
 ةدفم هي عنب ناو قمل صيف زي طل انعر احن موا
 اول و قشوتلا هلابو هلقر كلذ ”دكريداالاوضلا و ةوسلاو نيع
 ش ةفورتجؤمب اهتلغؤ اهلف قل اك مالا ام هنو هتقيقحتيلا فانا

 0000 دومعلا ذا اكل اىاةّرعاأكلا اضيا ةفو د نينيحنو ا
 يو تاذزل تغزل ةاساكلا غتراو ضايلادره ظلازس ةاحاكاو

 ديالا موا دبر ذمغاكنلا هيلع واهرا تغب اهربكدت م
 ىجلزمو نيل تسلا قال نينا نماشول دوه دا هةضكا وعم
 سهاد نخل اتالاوكت ةتحلابد ةتح واسال لفاكةعد

 ظ ترس اكو رلوسذف] ةدصو هلؤقل ةيدل ةاصااجل اكنأو ظ
 واق انبال الاية سؤ بعام اطدحال يلا لم
 306000 ه5 دز "لاو -اريخ زل قو ةالرن مرهون لسن صومرال

 رهالو ر(لبالايب هل صحاماضياو تارئكساسإ اهدائسيال ةماقماد



 2 نم هلل السين نا قجضت هدي
 نب هزجنإلو نكم يال 134 5 د1 لع هاف افعل الضم اود متلاو لصاجب ٍإ

 ءاضلاو كيرامكجنو :انيياموثلا لصْمل دكهم هيلع جال كما نم

 ركل مراكب ند انا ديرع تال ىكذ ام دتلاس اا ىا هديل
 د بقحمالو مال - ”ارال ليوفّرمسد 5 ديما لكك ةمزانيلا

 0-0 كلذ اخ مائاىا ىوعقلا دج لد دلا وبس

 طابعا ماظن دوني دارا دماوأ دات اقىلحلا ناموا انب خسوف
 نسوا اوسيئنمالواانيلا نحل ىف دل كيش ال هدحو هم هاما

 هادنكأهتساالوةّيلما غنم وللا انءادتبااكو كلا دجن امي انييلا
 3 يصوم ا اكاريصت اهدنا ناك ول ونوهو 3 دتشانلعمنا |

 لذا كتف طوبا نك الو انس! ع اصب كا هاد ل ابها ليعت |
 لل ؤمشو عابتالاو 1تملا مرتك نيبو ديعلا نيم. لوتم قتلا داهم |

 توتو ددمصمبألا ,تياكيصعم ْنَع برهال د ةكحالوا انل حالو
 نوكيا دل اب ب آل اهلل ةعاط ىلع بص الو ينال ال ةركالو دتخرو
 4 ذي اعرعملا دئارربكو هل الخ قلاعتملاىأ لعل ات داراو دنتصو

 دولا كا ءرعتسلادبلخا وسّرلاب دقلْحسوع اعلا ديان الو
 لك لايلإر طخ ل اكو ات لك نعرس عقول وكلا حيحبتق اصتالا
 لصتشاذ ئلاناض داهم عطقلرصتملاو نيش نيبو جاصملا
 مزعدام نسب و دونا حو ا طقاؤهو وطمناد لتعطق ى١ |

 مف دعيت ةوتبلال-رلسلارصقرك د سجال ى19 لصق! ةهري دمّتلاَو

 معاذ ةولّضلا رضع وف ائتلوضمم مالك ذه ىا لوصغم خدع لصفر |
 ازهوهدب عوطّمللو د دصللانه دب ماملاة عطقلإب لصتمل ارض لَعَو ١

 رتل اظمل يدارل هرج الب هين ةئرلل اظفلوه ىذلاوضلا |
 ةيوكدملا املا زم دجرِلادجام هب .اراذ لوصدمؤعب دن [لعواضيما |

 ايهيزطالاوا ميا كدنهأيقتتزم اجلمت ةولضلار صحم ماعادللا» ايه ]
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 ترمتينه ماكملا هلو قهيزشمل فلو دلع ٍ
 يالا و سرس شلع مالسالا د مامالل ءارحالا نسدلننب 0 ّى 2غ

 ليقول رسال الرمز دلوسرط ولما هذ ةلضك نخر

 هلع 0-2 هديعو 2050500

 نيفلؤملاوه امو ناصع اف ساتلاطوا قا دحر عةاكالملا |

 10 م :

 ذهو وأذا ةدوصخلل ءاهنوكا هديل م ٌدْعَت نم ىهينمو اه بيغ

 :ااهيذهبةروتلازئاضف هوكي ننولا وتلا وما ا

 باتل اهيلواد بنام بطلا ة مح نم هي ٌمولّصلا لصم قءامامغ

 نا مورطاة واكد عطا نعمول 1 وف ععراهيلعإ عل اع الادوروف "ع

 وللا عقول رلشونل نمط ئارهو مهب ىدنقيل ثَو هيعيالا صايع |

 للا محرمرإ مظعتلاو اودتملا 9 ديضاوملاو رازيقإلا صح عم
 هلو فيعصلا نسل ثيدحل ع | راوتم اكاما هال د 00

 | ديرككتيالاتاكتيو امال ماو روع اضياراوتللو بام
 ام دقمأضدا اهيف وقرالا دولا نكد دج وك نم ل

 كلوم هركلسالاذخياعبلؤلا اهب رادبق كر دمت ايمحاخال العركذلاو

 ةتنادع ولل ةعماج انصلا مهو ةَرولامءعهتناذاد لاَعصامهع

 و |جو وانك دذرا رادم نعال ةعفد هردملال ااكدقلطملاؤدلاو

 !' نتساملصلا نعومو لال نمّكِج وْنيَشلاو ملعتلا ةيلاخدا

 ال اكفرقفتك نعرسدعَتلاو لاول اطيح كلملاو قاطل ئخغلل ةعماعا
 فال | لطسة فوط مح توتو ل املا تافصئاسو ةد دّعلاو
 ظ يعلم لانو توفطمدكا بولص ليك المو ثلاث ١ اهىكحق اهيذم

 | لكلا ةزنلإو نزلا هنا دبع نيرون لع الترهدانغتسإب نوط هاك الملاو

 ىهذلاد هللا فاعتش الم هيلعاهامجؤ الو اهم ءاراشم الف ةّيلطملا

 ايا نعوئن يمني طاولاوللزب نبضات اعاىروضعل دهعلللاًعيدقو

 ع

9 : 7 



 لع هنلاهشمىدلانميشتل |اذه لومي يمن اهبس تحمس لاق ظع

 :ولصي هتكئالمو هللاثا هلوتعب الا حلا كب

 1 0000 مالتسلا هيلع مدا نمبر ست ورعاة ال اىنل لع

 ”ةصئيش شف بيق ذؤ ة(للا عمدا وكي نوح الدهن د ال هل

 ظ هلا هيريرا شيل اوال اقو ةاللا ديرتي تيت نم لبا كن ظ
 للضفا سو دلع هنا ضل وعلل ذاكر ناثدرااؤا
 ابعلا ايس هدامجاعن لئلا ماف ةيالا له لفن اف امابعلا 0

 نينمؤمل ام ”غ هيلع ةولّملإب تك المماو ال وا هسّمن ديلعإصو

 يويماكل امن هت الصد مالعالام دموَو ىهتنا هيلع اولصد ناب |
 الرمان ركدام ىلا ةداشا هيلع ةواشلاب نيزمولام اطير لمرم |

 كلج متاقلوقف دلل صم دباس ر 1 .ىاقاذقلاو
 ناقمافو وطي ارص هّيبنر دق ةزانك ناذناو هيلعاولصك |

 هؤزغت ل اوه يع ةولص نع دلع هتك هد للا ةواسب هئانفشساو

 اكلي كلذؤقاو اضا ويطلاب دبى دشملام ٌُدقَتلو هللا هصن دش
 0 0 اذاباضيا ترَدَصَو دكاتل ةيسإلا
 سيوف فو هيقا رسال رافال اشم

 واو دلام دال ةاالملا درجت وج نيف فف هريعن
 تاهتتمالاو « اعدلاو هللا نمناوض) او دج اهانعطاَسف والا
 000000 اتولضو رت عخموزلا ول صرف و سانلاو 3 الملام

 واب ءاهتلوباكو كلا 3( ةواسو دحر ا نواس ظ
 ذر تازم ةولضل لهو دربلاب ءاعذلا ةاماللا ةولصوعمترآلقو |
 دامو 0 ولوج ةكالملازمو مظعتلاب ةنوم [

 ةلاولصاةوزرجلاجينمزعهتولسو مانعتلاو مالا ءايدن الم ديواصرّشم
 ا ود عمإعو ةمكت ّن دايدو ويرتسن حسو هباعل الص هي

 باوالار هن سس نس مقولص نيباذهب قرد

97 
 للك
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 ىخيولفعت و ديلعزلل لضونلا دع ةواّصل ىتعم بعشلاف ىلكلافو | | ج77 سو 00

 هيسلتترزو هحاوزإو هلانطع دياعركوي الو لم ملي مالك هتناهبلع ٠

 كاكودل عّشإب مداوريط ءاعدلاوةتوديع د لصديلا نويوضمهو ١

 دافغسالاو دعلاو ءاعدلا ةواضلاإل مف (مههنحب سوماقلاو ع |يضلا3 )

 نإ راين واسرببو ق لاو: بولسس وتكع الهو ثلا تاهت ةلوموه 3
 : رهؤد صل و يتحصل ذل هدو |

 قويلي ىذلاد دلال مولمملا سمو ةروثذلا ةروسؤالاطعخر عيمئللم
 لخودلا مب ميوسلا و ]سو ديلعرتل لص وتلا مانت نمي الا هدهؤ نا اع تعني ءيزؤلب ام رغداةلذ سمس هيلع

 | هاو مذ لعاب ايددلاو دولظمت دارملاو انوع عا ريع ]صولا انلوق
 | ءادباو هّماؤ هتعيْفْسْسو ةيبوتمل أزعاب ةزهل او هتمررتت ءاقباف نيد
 راسل يركرو عماد ر ماو اصلا تدلع دارماذ اذهل دوج ماقماب هليضف

 اعيننا هي قيلب امي دحام مظعت ناريظعتل مهل عدي نا عن لا داق

 | ةكئاللا ةراصو ةكالم دصٍايلعم) انن هب لعد ةولصةيل اعلاوبا
 تبا ةوا.مزعم وكيف لال الو ته رجب لاق ءاعدل هيلع
 ازا ةرلاعت هتدانسدل دلل ةبلط هربغو ةككالملا ةولصو دملظمتو يع
 اسم ءانسالا ةولّصلاب ألان إف توصل |صابلطال هدا املط

 قلاده شساو از | هاضتراعدلاوهو لرجل ةداراو هيلع جملا ظ
 ٠ طلب ءاعؤلا اهيروما ل ادبعلا ةولصو كراشمررق هند وحيل عمج حسو

 ةدوياودالونسن ةوانم مام كل دابا تختة ولسا
 راناذطوا مرو دموهمدل أ ردصم انعم بوكو امانعمو فلتخلق لا

 : ع 06
 عروس 1و دوس دعو راهري ةدايعو هيوسروؤعشازمءاشلارسحو
 | سوماؤلا ظلي ىيكناوعد ةياصتال ةولصصلاي ر دصلا عضومو

 ١ بح لامع نو يلج ص حسو باطن هللادبعوا سيمت
 ضكلإو ظومدلا) قو ةولّصلال دب ةيلصتلاظفلو ىتسا لكرتدح نا



 ,خب | هنمت بولا الاضيا هر نمرمن مقاحالا ةباصتل اال هامأتنل |
 ىف ييبناث "| هدا لسئتلاطعةواّصلاوا دعا ةواضلاو ءاعدلاف لوتس ناباطق
 د قاسناراَينن ادع ةواص]صنولوتمياّماو ديس ص ]سو دهملع
 ىذنتاب اهلا هيد ةياصتلا اب ريبعتل ا امساك ىف عقر هنا ىرلانباو
 هير دبعنئاو بلحتعىو اضل ازيضتو ع تيشساحو قافتل
 . مزاد تنجير مهمالكن م دهاشب كل ويعاد ةيلضااول اق دبي
 مدهؤوهتداهرعهوركذب لاا ةغللا لها او ىرهوجب كا ذو عبتسوماقلا
 يالا يقيني دل أ جلاهت هلوف دنموكتناف لإق !دك ةيسايقلار ءاصملاوذ
 00 ًّ 0 2 0 ١ .... | مةزخامفاطغنالاو ءانخالا اهلصا ةولّصلاو ةرفبلا ةروس:: لقا [

 .٠ 0 ا .

 *يبوواصت عير ذاب ظن دل اطاينذل اىباج مظل اق اكعاه 2و هلأ
 : انتساا فو كوونلا او ءاول هن حصملاو تيتكادطو آولاق دومتسلاو
 لمنوالاوقاكرزؤ تاهيل اهزمايعكذ قووزطإ اهزنكا ربك لوقا

 يراسل زمتزحامافادلوف دعويه الاةرعتخلا شالت دمالك |
 ةواصوونحيتىت) ااومسء اقطع و ةحر هيلع اىا هيلع صاول اق ع
 سا وفزمولباو قراره ريع لعند "لص كل وتض اهي خل اهملااو دارااذا
 تيرا وسحلا قاهلصاةولضل او فطعلاو وندكاق ريم هللا جر

 _ قلطمتو هلؤيلؤو تلزاق عانتلالاو اك اكاتو ةئلابمؤعملا ةح |:
 ءاممداتوعدواتيملاوعتيلسلق ةنمو :الادلول طعون اك هيلع |

 مالا مدل ندب ةولصلا نوكتال كلل ذل و هيلع نكطمعتتب و هيلع وني نم
 وم عمد ا صلاقياقاو ويل عتوعدى اودع رعت صلو الو

 > لفضل لف تنذع علا هرصا نمو طعدازسال انامالزطعتلا و ةجناو

 ١ دل توعدألا اعدل اف ومال هيطتمونحىا هيلع تناصلوتتف لن
 *ءامهزت ذه دحل العاعةل اوشن ١ديرم كا آلا مدلل لعمل اودعش

 "المداومة ضلاالاق يكل اوقري م ةغارهاو ءامدل او ةولّصلا
 هل راو تك ووس الم دوم دانا هي ضاع 8 موس 0 ادالوزعورعالو ملل نيرو ذعتن 'وك دلو لاحو لاح بارق ملا |



 باوٌصل غلاف ماشهن بال اقوا هانرك د اك ةرابعلا دي نم
 لاك الامل ةبسل امض طمل منطمعلاوهو دحا هى غب ول ةولَصلاَلا ىدنع
 قزهعب همم راعد سمرالا لاو نافهقتسا داء الملا وتلا

 ةوتسالا و جيهروكذلل وللا ةيالإف هتكئالم فر ةءاقف طفارع
 دئكالمو لابي مج دينض بقنا ةءارق لموديل اؤعب ةفودمملاو
 لاهي ابواعترسار تن نزل [ قر )ذم ع مالكا فاسو دحاوريمنف
 ردم زسامشنت - ةمالادط م تو في ذش” اطخعلا نه اونما
 تيورقورج تيئاورهيلا اعف بنو ايالاعساباو دون ثح نملسو
 نيبال نب ام اتشو نيكاسلا اق اس هيك ف ةيضاملا إلا
 | سشالازمر مقل خذلان ريفطلا دم ريزم ولات اتالم ذهب دارو
 مخ تحاصدا ذمإل اهني رت مال | اذه 4بلعاولصهر غور جو

 | ةهانا كلذ ةكراشملا رعر هج ل عة تعال مووماؤسدتا |
 | ًالمادرعتيلا مقالا, 3 د عدا ديم هوم نواصي ديف
 | | اطل جبانشو ماجالا هيلعربلا دبع رعواظف اهي قف بوجول الع
 | | هةلماوةريعوارمؤتتلا لاق كلذوععاجالا تروح متسالا لررج

 ايمو طسدتعنم عاجلا العامإلا لاح دّفالاو ةرحاول ا اعداز امدارا ٠
 ”دنلاهدوجولابمداست الطلق طمابتسال ابدادا ]علوان درت ف
 7-00 نسكوا وكول عفش ةلاوهوةءازجالا بإ صح امق ١ نكل مجرنع نه ة/كعاه اهدعالاوقأ ةعسن ع برجول اهنا دف تماتخ ا .ةرلعا هللاو

 || 2 لا ممعو كالا تا هلأ ل دلا  ى

 | ١ ]| دعريست روضه ماتك الاي هت اناخلا ةيكل امل انعراّبمتل انس 0
 |٠ وا طين كيج شل ان ذكلام انمريك نا كفاك دلاوعو ئ
 3 ل وت ةزص انعم ايات تنهمر ظ 500

 "| طبات طور ةيكالل نمل سال قو ةلبانمكنمةلستباو | 232022202200
 0 ١ | صاع لهاطج نصدر اويعونا هاهحادإرم هركذ دات و ةزمولج ا

 | ديحوتلا ةلككأعخواةواشلاف ةرولاؤبج قارس ماسلا ءاعدزكف

 هدفا

 ل و 722 117 جح
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 رقم ةوشا 3ع !انيملا ة نا نم كرار ارك االوهو
 نوح اويغللوهو ديزل رج ماكلاههادمجزو ايلا زعجوا نعوهو
 وراح كا سوديقلا بدوا نملا خا د وتل اخس عساتلاددوماكق
 رارقا ؟ | ىزيلازبا دو هول الا نمرا ولا نبا ةبلاقو هعبننمد وف اشنا امال
 . | ةيلشلاالذرهلف ديرزاولا نبل حاربت دفا نروعوالاق نكن دماحلف |
 ىررلا | مرفقا ناو ىولضلاو رسميا انهنا ناولل نبإ نحو
 من أ قمار ايهم زف كلذ نمرجلو العد اذاعه عرش ظلت ناو |

 لوسط ولنملا هريينمنو ةنطم نال اة ورصجر يجب هنهر كال اب
 قالا ةركؤلل سشلا بوح ابجلولا نم نيك 23 دبع هداص
 | صيرفتلانلاوهترتضدق مرا هال نمالا ياؤالوا#توييال
 تساوي واهتليلو ةهجحرموي اهيغ اهم ديلعةولّصلا!بابجس ىلع
 دعو أسللو ابضلا درعو نالت نم عذددو انرسو دحإلا و

 ١ دوو ويت صعب شل اهريف ةدائز دنغو .دنم جوزحلو دزييمملا
 «مذلرف لصلاة واب دف دق جيتا الادهئتاافو ةورملاو
 وو ةيكلاملا معو اعدلا أف رح الادهنتاإؤو ةئف اهنا هيلغضتو

 ءاعدلالؤاوةماق الاد ذؤملا ةياج اسمو بطن نماهراعو دما

 اجل غو ةيلتلازمغارغل ادعو ةزانجل ةولص قو انضنا رح دنع نيديعلا
 سلا بنموؤئشلان اسس غو ننال نبط رن عو هوضولا دنعو قارقق الو

 ل يا 0 4 ١ مس لاب

رإبا ثيردلت ءاؤو عل شدو ظعرلارعو نيدومل خال ١
 ءاينا و ا

 .بطظخوررمورساردوفتصم]1 6و اانتقلاو ل اؤتلاةدالك نتو
 موه زوسإ د جيتك امور اسرلاوو جرو خو نيمو بطاخو

 وورامؤت هن ةولصؤرك ةولو الل دل اهو جوي لوضيال نمنع تيادكو' |
 | ةريثك ندع كد دتلمواملاووربتحرعاروبمقلاوورمبلا سحيع|

 راواذعي 9

(/ 

 نرتلؤم»
 نرنإل ل 2



 0| جدام 201 0 20 انها 5 1
 ركل اوشا ليزصيإب ا 00 و راملط ف ددعتن السر اَنعلص ظ

 باوتشلا اجرو مطل صو ”اساحالاو ةيرعلا 00
 داوم 00 ءارعلا مالو

 خدلاو ييلاف ةقعلاو عيال ةمشو تالا ةجاحو ءاجوو
 : مالا رمينينسوب زي :لاركذو ةىيحالا هذ الذل اك ع الح طعوس اليتعلاو

 اف ةرزو مارت ةماوعل نمر دصدام ءاصإلادانو عيل شلات |
 ١ داين عتلورزع يا ؤسؤتا ايعةولّصلإن اهيل م ديف ا
 ةرمظ ا وضاول نم كد <بعلو هل منج مارتح ال اق راقولام دع
 شو سابو ةرذولا نكأمال ا اهيف هيلع ةولّصل انمب
 ظ هاو طرازات عسا و بوحولاف )تلا ركملا وسو

 ١ 2 دحواةثالث سال زعم 3و ذيالاذاجمالاق زاوبسالا

 وكرر معرهل تلا: كد نكن عمو لل ةتبانساةالا ورمي اهيل نم
 0 ةلملعزو كانفحإعم ف دمكلتل اكان الا زم السلا

 قام كالا دنا معامالسملا دوكيو هروغملا كرما لكيال تيب
 هيمو اوسلو ذاق اك دايشنالاو دان ها ؤعب
 1 0 يكن بهذه زهي
 ءاهدبرنا مودع صرع ةزحاو ةىق د هنا جويؤم

 رد لو ةولضلازو دكا تلات افاق نفسا
 ظ مال ا وتل ىتت لعيراج تك النو هن اكان هاخ الانإل
 اذ ماع و هلعدلب صوور وسر قايققا ل اققسو تاك را نم

 ظ تالا ةزالا د يدع ةَيجوو فتوشنلاو روب
 أ قباناانيانو سرق هيبدانمإب زولمقا خدع نم ارح نبا :

 6 هجاقترادلاو هوَمصْمَو ةمش قاناوهتياق دف دق

 .طملفسا سيفا تاركا دبدوو هد ريم

 ا



 ثلا |نمرارحالاا ده و دحاوب شع 222011111 111011

 0 ديني وشل اكراهظال اينما |
 هاو مرحاو دي[ ص زمن ا ثيحيبب سة مالا كلذ ةازعقج

 تكف [ئساط مل ةرملو هلم تاكرلفرطغ هانت هيلز مشل طزع

 ا ب ةرحاد اك سو يعط صد ند
 ةيانعالو لياكاززعلا كإملا هيموسب نازي هاري صن إ نمو لا |

 زير الصدد ]عامتكو دنع دهاح ءاَش او ملال وعوبم ظ

 رلاؤامدا دست لعكشببلا نيريطامر وه بس هاك لايخال ذيل ل اهكإس نم
 يور زذعو هدجو انس اشنادا لو دعينا صز اكوةرسالا لغ جولي

 نم هانا اىالاءنس «رظجو دش بطن دزئضجتسال خلو هيلع زن وضرهو
 كهإلاإب هكا دريس اك لسسب داتبتسالاو رورتلاهل قحو لجو: ع

 ق3 ددحو 0 دكه كرف ثيدحل ظافلا اسلم ميما

 ياس فهم تيد كات نيل امثّمنو رايحالاف ىدلاوهو ىورو ةريّيعُش

 سم دموي تاز ءاج مو ديدعرتر ار صدتل لوس نا

 اجل دعو ع ب 'موثللا دفاضال) 56

 قرارت ناحوهو خو دع من 'ؤص قيل اول طكلبإبا ةاعؤاقو
 يما اوت اموب مم هرعت قصييع تلخ د لاق
 انا واروط ودا لل لاف وديع وير ايص زئالوسر انيمجحوالو درع

 هيازخ ريانا اهم قمل لقط دلت هيلا ممع دغتمإب
 جاور تلو تا ونرماجراخرف داصع دولا و داعمجر وص

 فددلا تالاهن كربىا ديو ة وساع ربخا ىانمر ةصموه ىدملاو

 ورملاو يفقد اورقو نسل عضسرشمملا ةشلؤفاهئاكاناو ىَرال |
 ىمقةرتسلاو ا هسوودرنبلا :عقاقوش انلاوهروّسلاو ديجي ُق ىرنب ١

 ل م زيجات ةحوزحو طسو ضل ده ظ

 مفي تلا يبس بور اق الزع بتل امام بيشلا 2 با !نماذوىلع [

 عرج عا



 تترمازه 21 ل ب سج ف ءايخاشلل سىّملا 1 عادلا او سلا

 ها كإلا نانا اوما نمدمل وملا درعا ةياورلا© هدهرعو أم

 تاكىدلاوهو ملشلا هلع اريج ىه ف نب الذ دوهعللا كإملا كإملا
 داكالد ةزطاو رامالاهش مالت )هامل انمدبعاصو دب هنأ
 نام ناتو مل اهدعبا موت ةزج اذه ةداقالو ةيئانامو ئاطبالا
 قو رجداوا هديعتف اب هتن اسيل! هن هنموالا تلا: تالا نيكانئْس
 لمع 8 موايال ني كدجملاو نجس عر دصنشلا حرش ذرحلاو ءديع

 زها 0 وو نيغاب تيمهاله هانغمو كلذ
 وهنميرشلا ب الا: رحاب ل ةد ابر, لايف اهيفعدكد

 قا ادب ا داق لتا اهيطخلاو دياعرتلا قص دئاعسإ مشا
 هيلراؤكرو ديون ةلكتمتلا وه اويحو ةزال دان دلاق خيكسو |[

 2س سبت 6 هب ئارج مش ص هيلع عفشلل مو مالتلا دنع

 نيب ريع ىضودأاو لاربع رولا لوك غو ديلعوتنكص ١
 ةفيكمي تود اةاوع و سالوسررع نيمو اج طا

 ديوس هيو نول صلال عإصد 0 ديلعرتد الص هيلعولّصلا
 دين لبو ةعافشلا هيلكلري ني ةخالاقمالثملا ديلعوسع

 كشر ا درو هليطو جيعملا مدح ى ةاسلا هيلع سج

 ودلع نيل بعت مواطدا خيارات دع )تسلا هيلع

 "ولا هلؤم دعصإإبو ل ايي لإ , ادان كريو هجرت اس (وعدب

 رالي ءارجاو ىدانب ةحور ضب ان ًايكأب دأ سلاما
 داو نآلا نر ضحيرل امم كلل سيخ لا هل ' 7 ب نيم

 2 حصل ةرما ومن كلعابتاكا ما نم دحا كيبوصدال ن نا
 حاف تاو فاو دما كراع ب نصا هج هيلع

 دل سا 0 را ا لاا تا ها دسم ------------ 2200000 د

 ١



 يبا امام شعاب دياع,تدالص ءانحاو كيج ؤ صنم لامع اهنمعبف و 71
 هل مقبل 0 هيمو نس ح شع دل ابنك ةدحاو يلع :
 ثيداحا تءاح دو و ترم تم عبس تم ةلملاو بلع يطا تاحردشع

 اها حاف ل1 درعا لص ةيلعلص نمر - ارثع هللا ةولصد ةرّعتم

 مدعو فاراملا قبح ننأو دعو د 'ذاّسلأو ىَدْفَسْلاَو ديقادىداو ملم

 0 انو رصاىلا نيورعت نبا هتنانيعو 1 ةورره 2

 لاى الا وي عوما قف درهيعمتد اىدر نان نيريمتو هو كلام نيرضاو

 للا هفع ةم مسني دحُت ةولّضلا هتلمكف ىسومسل ا اويشلاو

 ردت ولرموعم ما يع رمد ةنكئ الام دع هلع جوخ 0 -روكت نا

 ءاجنمملاهت هكلالاق اك اع ةولاّصل ا ٍبعهرجبا توضتو هل هتختر
 هل اهيناههاظو 20027 دقو اهل اثم اع هلذ ةنسسلا
 ل ل دما لاق ام دكت الم نسب

 كئامنتدا ةولص املا اهتلادبمبا يساري دكو ىقنا هلمردخ

 هع دع ماكع ماهالا و هؤلطت ةجزاو لاق هاب بع
 ماداؤاوللا ةلاببعوناؤماهل ال5 ةحالاو اندلاو ىلاذ دشو |

 انيدلا ل ربجرهو نسحلو ةيق ملدا يحد نيمو ةحروتلا نم هولّصلا كا
 ابوابه اع رك تاخد شعب نطل ا اهيف امو

 كبلع ملدا صنمدتنا ءاطع نبا دع هلال اًوو نما ضياطا نم اطاكرب ْ

 اون ه قمر يكف خال اوان ذل هدللا هتك شدو طاطا 1
 سال ذطديلعإصلا جلبتح 34 هيا ويراؤص ههاجطسنلا فاس نبا
 . خو لهوا العوا وج نا داير داك دان ماملا
 ةلحولا ةولّصلا إت تجر ٌةرحلو ءولصالرلع 0 0

 وهو دسك لاعأآلا زاك داع
 : 0 ا اك تيل نع تكلم



 هوا الو ردم ذ

 جا 1 ءاونلم ىلعّلص هم لو دونت سأل اوي
 ( ايضاق انام استح هدجوص نطوه اننا كلذ نا شع

 ظ طه مح كاذب دصعل الدف ابحو هل ا دّدح
 ىلين ا رطن لرش ى دنع 'دهو لاق ءاعدل 3 اجالا هاجروا باوثل ا نه

 في مهقحاى انما ١" [طوا نا سو هيلع ريراؤص لاقو
 اثم دكا ئىدلاو ءارحالاو '' دع ةولصؤ عزك اىتعافشسو
 18 يسار نم ميج هود "دع ةرجملا مولا ساثل ا ىلو ىلوا
  دوعس نبا ثي دح نمرحاو اففلب اخ اووزمررلادحرحأو

 ناييح نبال اقو بزعنسختعزسرتل إلاقو اسهيعددل نر

 ى هيلع يداؤص ديلع مولّصلا نم ثكلل نا غدا ضيا هدحوعاو

 كلوي أدي دنع ناعاو ديلا هب ّىفتل ملعأ هللاو ,سانلاطوا

 ىدبت عري اذه هى مانلاؤ هاز د ا هنع## ل ققوملا نب وعلل اة اك

 دة ملطخ ءاذ نئقوملاف كادبي دا دىتل امون اهب تلصاكا
 ةزشإتل رد هيلع هن ولص 5-5 الو باس بك ىى ىد الكلو

 نشوّتحا م لاو زاك مزعل اايلحتت تحا نم نال هل درح
 تي كك تلاقإبلا هتتيعب اتم موق ىلع ل دت هل ذتح
 دمر تل بانا نة ولنملا < خدك منمتكياذللف دامي داك لاو
 ىالمإلا دهر كايسشيزس هيلعدتل الص دخو و ئه

 00 نم داكف ةيسانلاو طاشرالاو

 لا ولع تعلطا م ذياووب اطو هرؤ نمةروو اكسل
 يرق طم نم نا هلي اجب اضن هد مر جر حالا لا دع

 | دتروص انا غض ديعدن اوس ولاطعةولشل ةكيسنكل اونا
 | ةموادلاب كلدوالصتم الضأتم اتبابتاءابطنارضنل اف ةيركلا
 للسعي دصؤلاصالخإب خو هيلع لصقل الع ةواطل 4“
 هيل اًحاَد دابياارطاملا سدت نكم ى ىكحدن اعلام ريو راد : .الاو
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 :رملاف سّتنلانمدتح نكن بنج امينا 0
 لاصولاب ندؤي غاسالاةيبو.لا عابتالا بجوب بح و تح
 هللا العمد واف لوسراو الطي نمو لجو: عدت نق
 كرلوا حي: بكلاصلاو ءادييشلا و سمن دصلاو نبذل نم حهيلع

 اهنمرل انتامو مليا اهنم طر مناف ةردجم دونح حاورالآو امير
 تصير ص نم كديلع هد ال صلاقو انهم هنمضرل اهنا ضلتخلا
 طسبالاو تارصلا و ضيعض درسب ةجاه نبا هحزح ١ لع ؤلملا هيلع
 ما وفل نوال د صنم ب ديعس و رمح اماه آلاونسخ دتسن

 مهدحأو باقر + هلراسملا 2211110 دنع هلل [ئىدر ةعسر نب

 لولانبورعزبا تلا ديعزسرخل ماهال اورو وجال نمتوسّدملا ءامضلا
 0 لعرتنا عص ةولص د هيلع متر ص هتدالوسر للص نم
 ده نمولبا الو 3كيلو! دلل : نم هديعللقيلف ةولص نبعبس اهب
 ل ساق دنملا غشلا فازكم ]علم م مادام
 كلذ ةولص:كمو لع هنولص ماير يا ذم ىا كيد دصم هيف لع

 ةلعملاةنمزعرعازكي عزتي يعقل لكيلا كل د دلما م ا
 ةثلكإدب ةراشسالا# مز ئرط انه دعو رّئعلا نش لاق فيعضتلاب

 نو ةراثمالاو ةكديدعرت !]سدرلعؤإصب م اذازف ل الملا ةولص

 وع د ميوع ص ظ
 ديمللا ع سلإز اًساف للعمل ل صحيو دععس نا دجاىااذملل هعامس دنع |
 محفنو كلذ ماقد تقرعاز احا قصف رمل قريبا مطعلاو 0

 لاقل الحته إف تئض ناوريزكلا جرلا جبل ةيكا تن
 دنكملاميرتكلارزمل كيري هل قاعل اتافر انكال العدل تح مم 0

 هيف خلان هض اج مالعالا دج ريبقلاو يصاوملاف لاقاذلو
 نيعلاو درعولا ؤعمز مس وهو د[ صح ف ططيتلا نم ريل اةهيحع



 لسع رو هيعمل ةروقجالاهضاب اسد

 ه2 نيريعسو كر ابملازبا لحزسا للعلصل الو ه .ةعرل دانا خلا نه

 عبس ن بس اة دج اق اعلا لاق والسم رص رس نعوننس يق

 هريس حلت ردميرم سه نياواشلاوا داجلعو نس ثدحزب
 نيس: او رز دمرتلا 0 اوما

 اهيلعو لوط ة ةرعم ماكس ضرفتن ام نسحلاةو هربا نعؤع نب

 ابل نيخإلاؤ و 0 اى اهق و لروح

 : اكوا هيمي نيل نوكسسوه كلاب هلو
 دلووقلال وصحف 0 ا

 ىهركدانانم ملوبسملادرصللاو سوهو ةذنا د سو ءاملاو ١

 نمؤملابجاهتسفد هرلابسج دقعملا تشل ارضعب ةورارتملا

 ةعدونب دنع ذل اوهفاخلاو عاصرلاو ربج هتعو ةلاوه لؤإلاو

 يي الا ضيقنوهوزحرلا وملاو باث ول انوعادللاو
 2 3 انسي ك3 ةال هنا عصاورجبال اف ووسام دالاو

 00 عا لاا او مقرا بح يملا ضولو فاو

 لك ومما اعاشا ءانل جو اعما يضف نوكسو ءابلا مب

 سجدنعو قيلت اولالعاصم الو هل وف لضنملا ونا عشف لج ءانص

 هىس ىمقوو عا هللاو بوصنماه دعت ل عملا مت واولا لاري لادن

 يعادتاو ولن جل لاب اليخ نكد نما امال ىزع 33 ءاذل انالف

 0١ ا دي يسم ابمالاواوضتلا 00
 ىاتصتاهيرإل ةرقرملا اكو ب ايما هئالدلا ذئنمتن و5 قرموا

 مرارا زمانا عل اق هلم هن قست او نحال !نموعءانلا

 حبس اناثيجومجيالام : ةزحاو اني دان د قسم لنملاو عوطعلا

 اك قيما نا رت مولنمل نم نهالو نطيل ملف تلقت اهي ظ

 تناجواادها اوت يروه انا« ةلصودؤقلاونلا



 وويويوسسبب يسير ل <

 .[17راهب اوان دام ايطهتساول نفح :نالاو ان ذل 31ج كمن
 7 د اكل حو رعدتل الذ دعب هرب باقلارغش وهيلعة واصلا
 ااطمنور صلو لحل دج دييطتف امو دّقح باو ذي دات ف
 لئشالو هانا لان اسحالاو اال اونضتت ب انيلع بجو و كلدب

 ساد لعواّصلا نهر انكالاءلخي ناو عرصش ملاده 3 ١ دنع
 رف درع هفشمال نيشلل اديتنش هج الخ لب »فل لق نم
 مترا صر هلك دهم 36 ام ابسبسبل 23 دحاو ردي ةولضلإب

 هتباندشسو هتداانمملا ؛ انج الخلا ده نمرحظعا الف غسو هيلع
 هوانا ركاز سوه دعب اوصل اى هاشم سنه" عشاناق دو
 واعنمةرايزي ةولضلا نمرعا ويش فو ليش ةزهتشملاق اذكع
 اوكا ليفلب ءادر لافاني دحنمةجامنب همرحا 3 هيمو

 ذيلتاو رالالملا م دقشمت دوهنصموي هلل اف 3م ودلع ةواّصلانرم
 توملا دعو تلة لاق اهنم عمي ح هةواصإت تنمرعإل العز نط
 ”كاةرايبنالا داسج- | لات ن اطئنال اقعمرح للا لا توما دعيت لاف
 ثردح ثول قمل ١ جلو تامترمهلك هداتسالاجرو دريم ذلا
 ضرب قنا ةواص لاف ةوجمو اكلم ةولّسلانماوزك ا ةماماقا
 الزم قم ديؤاد اك ةولصةءرعزك ا ناكنف ةعج وهز ىلع
 :يسرعأر الورع نبال او ئمض هدانساو نكل و ىنك نبال
 ظ مادلواحنباوز همت اسإب ةجامز ارو فاشلاو دوادوبا جرحأو
 لصف نمر اٌنل اسوا نيرسو'تيدح م ىراخلا ليشب لع ميدل اقو
 هفو ةزفنلا ٍهِقوزَمف يق دمداولخوف ةورجموب مابا
 اواو عضو نعم كتولصاف ِهفةراَضلا نم ءاو زك اذ ةّمعشلا

 َسْنيَلَب ىعل كمرادقو انتولص كيا زون تي عملنا لوسردإ |
 داس نازمرلا لعرمت حالا متو هادإ متنا نا لاق اهمر نصا
 اجيال كس دو ئطقزازلاو ايه نباو ديذع نبا دو ءاينالا



 الحامي نااباهموذ ةعجت ةلدرش ١ ءسعل اكو زئعج موف ْ

 تيدمز مرش اةوسلا جرح ًاوركتم ثيدح هلا هيبا نع كحو للعلاو

 ردم ةللو ةعجمونقلع ةولصلانماوذكا دنع ةدائودررلا
 بلااطوبا مشلالأق 2 هقلاموب اعف اشوأ ديدغمل تك دا د رم

 اطرانكالاعزمخلإاب 3و وارمحو ةرم هامل كل دا كلا |
 00000 ال مديعرتاؤص هيلع واصلا ص
 للا لصدرغإ ص نمو 3 هيلعيتلا لص هيلع ضرخنو هين ةلملا
 تلاد ضد نم ا ما ةياجالا ةعاس مفدي دينع
 ظ  ةتطججموإ مانالا دهس سو هيلعممد قصدت ديذق لكحل ةامهقلا
 لزاوهو ىلا ةكحومو هسعلسمل قدوم لش درع ةولصال ف ماي الا

 مس عواصم هدروعهتل اناناف ةحالاو اين دل اقدتما دحن 7 لي
 1 المخ ةماكرظ ءاو اينذل اق مدعو مت

 ب

 ةسابهمودو ةدح يس نوكف و نلت هاملا

 | رتن | تس دزه هيلع ةولّصل ار انكا وا ديع هناا نم مليا دل وهنم
 لسلة دوك مو ره دلاحرطلاو لعا هتلاو هل اهظظعتو ديباحو و
 المو ما نضر عوص نملسو ذيع دس لاذ د اوزكإب عب

 هل تيضقوا١ تدشاوا تيجو ا هاّعموا هتنرتمو ةلتبك 0

 هيث رس ملا هصنسنم ةهييشم م نعيص ةنبح عج اسحرتمع

 -ةرتنإمإل وه اوفيس كن سارعتسا فهارس ول 3
 سرا تيه داعا جيحتو هياوتل ةبقعمو هانمرإ 2لايتسو

 هنئازلك هواها اما داود 116 اكس نع طم نخ خي هْيَغ

 قتلة لس مهادمتلاو اهب "هناؤبرلو هل ترمغكإ دعت
 لسا الار زردىدلا امدتمسالاو هضصولا وهو مملاوهو

 215 تدحاو ماما ذم للمعن ف يقول ,هنامال ةلذل نجلا
 ناش نيريعةي وحزم 2[للاورمويلا ١3 فايلذلا ةحزعا خي لعل
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 "رو ول كتع اهب لسو هيلع اص إف نم املختيف ه دازوأ
 ظ 0-1 كاحنْيالَف شسلا ىولو تاحر درشع اه

 نبا راقت بتلا وكر نودو داش نم .اصلخم هلوق تو د هون |

 س١ ثي دح ف هريعدتع عدلا وى احردلا فر ضنا
 هلاشللاوذ اسد وبسو دم ائيطح شع هنع تلطخو يلف َناَأ
 ظ ظ نوار هجم انبأو دانسالا م كاقو هل ةكرشلا د ا
 ْ : ظ د نودبعنلا فقل هجرحأ و ء:ىاورجإو نانيلاو نيف
 ٠ , اهنا رجض وكر و تنزع للا ولاول كبس ىلا نياق

 0 لنا ديلا ىراصنال ادابخ: نبرمت ثيدح و اهريعدبود

 ١ ] | ةيلل ف مزاوبا اور ةاقش داورو قطو انت نباو رحاو
 ْ ؛ 1 دوكذلاي دعا فواد نا الا اسرّدلاوفرركذ تود فمهضص دنس

 ظ . و عا الا ولا ادكرعدف اسف دف تانخأ
 10 دوري ريديعس هبا و نهصه ٠ نيعاقليقو ديعس 2ْبا نع

 تدل قفراَي نبا ة درت :اوخا هي الشو فراضإلا ناني ريع

 ملل اطسولرمأ انني درعسما ورز و همي نير يديعس هاورْونا

 ا روتي بمن فابيو انك ويم
 كيو رطل دم كو ةدايدو ةواضلاوكد , نو در ىكسم يعز اريلالوم

 0 أو ناذالا عميس نيحلاق نمؤسو هيلع ترالص
 [ِصْم ةريسول ادهم تاةلملاَمل !ةواّضلأو ةذىف انلا ةوعدلا

 ين يوما هلتلح دن دعف ىدلا ادوتاماقم ارعباو

 اكيزانمف !امجيقو هددعلا رينلا نم اهروعو ةّيلهيسل اؤزشل اق اذكك
 كليضتلاو ةليسول اهطعاو كاوسرو هلع يام[ ص ةئاقل اةواشلاو
 ةمشأالحدلاو ةدانر اهنطفو دز دعو فدل ابوزلا ماقد
 لاقزمارمإلاف اهظفلو دومل !ماقملا يرتب اهضعب 33 -رعيمقل اذحن
 هولّصلاَو َةّماَتلا موعدلا هده تمد رمبللا ةماو الاو تاد 6 ل نيح
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 اأو امهنصتناوفزر خاب هلل درع تين ل نه و هتماخ هتعافشس ْ

 ناوي نمل وةإبسولالطماو عالوسرو ك ! صرخ طوس ةئاق
 ثب مورا ئهلا ما قول آلاق 1ىقلا موءامش يو ظ

 ]يلاتواشلا و 3ةعاضشلاو 3 ةماق الاكذ دود دنع لدا ودررباح

 ٌئاَصللاعدَل هب نيحتاوعدأ اف كزختسللو اّسل' لقد سو هيلع
 | انو يموت ردن ةمافشلاو ةولّصلا] 1 نا داو
 واصلا اذ زعل اىذر ءادرولا فاش ,دح نم2[كلاد مولا 4ك اولا لع

 2 اذفاشب ,دحوفيغضدنسب عروق او قعتسللو دلو دف
 اك داق اني دمكذف نادالا مهسازازكتسو هيلع ترا صةقل الوسر
 0 ةوعدلا ةده تر مهلا انا ةولّصلاْسماَق دق

 ةليسوال اي افااولئس ْيطعاوأص م لوقيام لثم اولومف نذؤملا
 ناهض ورا اذان هيما زال ىل اهادائس نهيق و

 . | ”يهتاقرجلو ةعبرإلا لشن "نضاو ديلا اجل هنعران |وضر
 00 ةللاوكتدادر كلافانجماربطلا دوله ةولصل 11 د ةدايز ثتندحو

 ا | ىةلوواؤديفاولاة لق الا ناذالا هس نيح لوقو لقيادات
 ظ ىف هالاهرذرالوة مق الا ههرسلو تاذإل اننهورتقو اوراكل

 امذو داخل امر مقايف اشي دح م كرمعتسملا نع قارعلل مدفن
 ٍعحامْفو دنميتزاومر نسل نعصريهلا هللادب عومي اعل دا
 درتي دخن امذ كسا نبتسوبفانعربلا دعنياو هووسدلا
 ْ سيخ ماولد اي دكصا كانو وكلا و ءاضلالاقف نب ريتولا ايه: دم

 ليل لة وةموفممل كرت واضع هزطاتقن دنف ل ىتساكت
 اراه جرو د[ لكلا علعتسا لذ مثلا ايداصا نون م يلاو موبسو

 :للمالا زويا داود لاو مزمل لأ هدرح دنعاوصؤع أب ومع د دلا

 واوان كب ةحوضم ياو نيقر عضوه انرحبهن د واما
 ظ عاف ودنمإ هيلو لاني عمي ئةم لاقي الواهيإق ميل

 عبرت
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 :لادلاع «ةوملاده ترابها د راع 0 رشا

 عوعدامي داو هو عدلا: دهّدح ائنارىيثلا قمل ادنعوا

 امس هو ال ورانيا ل دال ثادمح هحوتلا

 لاق طرمجلل الط *!نيوهتتذالا اهنا موؤمل ةوعد هلىلاعت هلوق
 "امد الا ةحه انلاظفاراراو ةماتتاتاغلا3 ىدلاةضالارخنبا |
 َةَعفاَتلا ةواّصلاو و ةئاقلا 5 ةوعدلاهْيض قاطلاورخالو 0

 1 مات انوا وج هاط ةزالاو انالاف ةوعدلا هده

 كيلازالوار وشل اموبملا3 ةفا. هلليدبت الوريضت اهلح دب الولع

 | نالاقوانل اهل زبواهاوسامو ْماَقْلا هني لا
 | ىطالاقدثالادلا الوحل لولا ذل ةماقلب تفصو ل 5-5 ب

 .وعدلاو ةاتلاةولّصلاو ٌدْماَنْلا ةوعبرج كدالوسد هلوفلادلؤانم
  2٠مزمالئاتلاقلَضلانه3 ليك تاوطلالاقو .ممتس قاااهيلا| 0

 كذا ةيضارةندعكو هو ساثل ا هيمو ىلا دار نلت نواصل .
 اك ب اصدعل ىفع ةطعوساملا ظ

 لس نافامهنع رترادر لع نننسكزم كراس نيادوقؤولؤاف

 000 لال اقوة يلا ديسولا لشد مل ةعافش قذ دنع

 نوكي هئاوق د هيلع نا صقريسو نا يال ايعشف ىرصقلا ظ
 لصاإلا لربع ديل نم رزولا هلك ملاهن مهلدانم هبرق ددنمو

 7 فن يئايست ممم ديت ا ققاوما ده وثمن ديفا 0

 ٍيوتعلا ىلعلاب لحل ىف ةحر درعا اهباَؤ ولعلل سسفتو هم
 كرعابسول الوق وه ووتسيؤولمل هس هلاك نب لام اشو
 سو هيلع متداراص هتلالوسر ةلزممهو هكا ق ةلزغمرعا
 اهجاكو ىلا سول اهلا د 026 برق حو هم دن ا هدادو

 دوماقلاف دقانكز اس ولع ةرث نب ال ١ ةيرملاعإ ة[سمسلاو تل
 نبالاكو اكل ةمرلا ةإفملاو قتلا ةضوضملا 2



 دحر 5 امارس ةليسولل اوسمنو ىرا ازنمد نول : نارمجيو 2

 ننس ىف هر قاتل اظف احلق نيل ازدج فانه ةريزملا ةعيفدلا
 000 نه ءاعد دوه ةممِباد تداباقرانم

 اواوموا موك اديس نكاس ةداثاوهو انج امه
 ابطال .اضصوو ٌدلاحوخم دك درع فصو و !ضصو و هلاح

 اوا (اشلاردصم مع 1 ا مق هو ماقلاو

 : را او ثوبل !انالإ ّقلملا لوحملا لع ايوصسص“: :دوكلؤالالعو 1
 2 را
 ةمقلا موف ل رو دو 2

 امهيلهطعو لذ ئعم دتعبا نيدهش وا ووشولا ىعبانهماشلاو هئاف

 ٍةطعا ةعمرشملا يمت عدب لوعم مذ |طعابوصنم بوكي نامي |
 انمالمو ماهلل تع يو اًممها ذ هتعبافاالاح بوعي ناوي

 هيلعرتر اك ص َمْبلا وهو مق اتلاف طبعايماب --
 السر تيدي باكو لحل اهعذج رو ب مصولا ص

 2 دوجاما مرتو توزالاو : نولفالام 1 . 2
 رمق ل رادتو اهنا« وبما لاق
 | لضفي ةعافشل اهّذاب هد ديفو ماركلا عاولا نمر كا جيم 1ك ف قلطم
 موتو ماعلا دلل :لعاوم ءداو نودالاو 0 املا
 ىدلازبمياقلا د ةراوهملا نسرانالاو ةكرصلا ىو اث ءاصمإلا كلذل
 7 5 اي ناوسياهن هلوف كدب الا ىبلطل الاف ةتدصو

 ةيتيرا نع اكعوفول ايجلو هللا نموسعّ ال ذعولا دج درع ىلطاذ

 ش نيله فوذرا دررهر يحوي طعول دب اهالوصوم لاو غو

 | لطويتما ككنل اق كسول نمزورعا نوكيال عملا نال كش نص
 ميوسسا| ثلا ديد يوهم سا هاك ال اذ مشهنبا قلعت نع
 .ماشعباوملاع 3 2داتموالّقالا نعمش امؤلاؤ لاق لاق و لوالازم

 او حد اورودصع نباام امش اك مطرتشا المل كق ناد

 ا



 هن ود: ووطنه تعلاك التلف رمحلو م وا*يبلا نطعتنك |
 فيرعلا لق زرودرهام لنجل و اىشلا فرد تب :تلق ناف كنان |

 الاهلقي ذهملا رت اوت اف هس هنمزصح < نيرا تاو ىلاميضنإب |
 2 حوصو ةرايد ملوالل: نوكلا ةدقح ناسا ضطع ءنا كلام

 انقل افصو لوصوملا نوكي موجحلاو الاون لا ناو دعم |
 ةراورزوؤبهو نهااهركذو قدسلاو فارطلاو ”يح نسأو ةيزجولاو 1

 للكرش اك عيلاملخت ال ازا ةياور قهبلا د 2 ر كالا: ع

 تيوو وقس هل حف دص مالك نال دباتك و هْنْش نع
 قدمو هلتبحو امهيعرتااىضر دوحسم نبا نع وو اوطلا ةراو اور ه بوو

 هديب وزو ماللا ِق لون اذا متملاب لحي لحلاقي دعت هنن
 هل اّتماكوزخت و ةعاقس ضج راراةءافش هلع كحا ساي اور

 قيلباعجعدحا موحدا كلد نا عشملا رراوهنه ضايعم ني لرئحاملع

 ةدايزنوا سه ضيفخت و2١ سح سبة لاخ داب عملا قف دلاح |
 ًاهيش ةمافالا ةّدم ريصقتبوااّنلا نم اكل ايوص اعلاؤ رت أجردلا 0

 ةمقلاموهوطسو كح لو وتلا مون ديعرلاهف ؛ خف نحن كنا
 يلاعلا هز وهوا و جرو ةمق اقو دق ةعاشلا مايعلا
 دراجوخ هلو هرييتو هد تاماق ونشر لاق هللا ءاّمساه
 : هيلا ميلواو :امحال او 33اتلاروربل اخ تئشد نااهرظنا مس ١
 ردع عباوصلاقودانلاو نبق نيرادل اذل اًذواخ راتس اقتسام لا ةناغلا
 واق طسوالا3ئاربطل اءاور قاولا لاق باك ف 3عؤص نموسو
 هللومرةررهفاثيدح نمت اوع 3] اذ يرزعتسلاو باو ع يتلا
 ثر دمتي اهل ببطحلا و ةروعدادو ىعسا فرع حرسل حنش

 ”ائوصولا كروب لبا هدروأو فاهيصال اوت بيعزنلا بحاصو

 مالك نمور هييعز فكر لالاقوو هلرحل هذ ريك نبالاقو

 نيل انلالغب -اذككا وقتنا ديشاوهو هيلءافوقوهّرح نبرطحج
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 ملل داو السرو ما

 000 مجال
 مونلا قالا اها

 زرقلارااهرتولاسزلاو َفَردنملا لاق دل هارلي 5
 م 0 ةوللا د رق و مطاوهو ولَصل اب دال نونا قو
 روك مول اكوصحجف امرتشي او دبع اشمزمع ثمعم فاننا اقىجراو

 هالعالم حبماطإب هريعل هيا تمقارل 3 ةياتكلالا خف ةولّسلاب ظنملتلا
 32 9 ا را وقل ةلكرتا ءطشب سا كلذ ا

 .ةعلاشلانماهريغو ذييششلا ناو اذكه هيلو ةقالللا |
 5 انكم وقتما نيدلاءاضّورها لا دباتك ف نحر تئادكو

 .|, هل ووتش إش وعمد اهرغو فالجالا مرمي قادحال الح نن ْ

 ش هريغو ءاذشلا 3 ىدلاوهو دا هتستن تس

 : ككثذزلا لزتدل ىلإخل اظفلو كحال يسمن ةياوزلا هاذه ناكو ظ

 أ [ضِعاق دإ و دااوغدتو

 2يلعّلَصن اهم نئياورلا ةعادو : نياركذو 1ك بيومي

 ا ناؤرهاظاذح تاكل كاد و مسا ءادإم 08 ١

 هيلعةولصلاو لمسات ك ميسو هل اؤص هدع ل صملاّ او
 طلال ةماداب كزوبل د دق كلَد ديل بيس تا 0

 ل نماولاباب دمع ةاف سج رص فا دانس الامه اظوهو هيبع

 هيعمل ةيدعلب ءاجدو مكس هيلع هل لص هللا لوس روع هولا
 ةياك ةولتملا املا نال عاهلك لدت ف١ انرعو 000 ا ع

 ةقافشي دك بحاصل نكترلبول دنع هللاىدر ىرؤن يول

 3 م ادام ديزغؤصد هَناَف ْمسو هيلع هللا ىلص, هتلالوسر ىلع

 ' نملأ 25 نقد ةرطعيبا حداحرلا دبع ةجلس وأ 0 لاقو

1 

 0 حال اولاّدلا كف ا رادل ا ةيطع د خسرحا نسا

 ا
 :- اهو دوانارأ ادو ءأ نمو لادلاضهب ىؤءاف و اًرارصق دلادلا

 : طر د حاسم رف نه ءاشملإاب "ةيرق ءايلا دب دهس |
 تل نوس ول شل ضع هنعرتن ائذدوهو سايق ينعم |
 توا وا ميت ادار هي تطال نتلمهملا|'

 دي



 2تحاحتلا لغسل ننا دارا نم 77 لا درس تام

 ووزن رتل اهنوقملل هكا يش ا نعل دئاعل اسيل:
 هن دنعودلاو مجانا ع راضم 0 2

 دامس لف! وعلانو يع ؛اريبط قيس فام
 ااا د لانا هحمق هدجل لف شكيلف هلوف آَمأو لا
 '- ابلاةوكملا :رعاقلاو دظفح نمدتك نوكي ناو دحال كل دك
 مو زل روكا نارقعحددك ونلل 3وجفللال ةدبار

 زوو لييبا ف وعم انها كيل دارش توتو كلور خحوا ةولّسلإن
 كادي ” وزنا دوادون 1 دلع 5: قص بنل الع

 ديسز: ذل اض نع دنس د و تاّجح نباو طرح ناو
 لاسو طجالدر سو ةيئءزكلا كصوت الوسر وهم هنع ملل اىضر

 حا مؤلاافو هيلعرلل! ىلا و[ صد ىلا هللا دن
 داعشن ديل مك دحاٍلص اذالاقق هاعد# اذهرتلو 4 هيلع
 "ايدج عديل" غو هيلعوتل يصل عصب ء هيلعءانشلاو
 مولطلاو ىلاهت للا لعماشلا ءاعدلاب ادا نم نيمحل يصح و
 تانلاو دز زلاو دوا هفالرسكلا ف د كلا دينو ازا والؤ ١ هتجلع
 هللاولاءاعدلاب امابحس ادع الملا داي وؤمل الاقو اكو دامح ناو

 كانك يسر وسوم رقاد هنعءانلاو ىلاعت

 ءاورممصنووؤؤوروه 5 ةرشكدابلاذه ران" الاو لق لاق اه ءاع هلا

 اوم وناورازبل اورجا عزو أنميا ءعدلاطسو ةدالا
 0 !اوسر لاق لاو هنعيتلا كدر راج نع

 حاتحان دقرياشبو دعت عدح ذو ءالع بكرا كاف بكألا
 أعلا جراج كلو دقإها الاودب اضوت هوضولاو ادي باشا

 ةنعو قودلؤسوع خلو تم اح ,لدالئست ماؤءاو كطسواو |

 مْ رشنلانالامتع ولمنع لوم ١ هدي فص



 دك اودي باتا افل 3و داعش 1 اصول العد والاب ءاعدلا

 لشي هلافيلعإولاو ِهشِيودلناعذالل هإإل نقيس ىدلارابخالا
 - | ةفوسابعر'نسسجاملاىورهل ةّقحاللاو ءاعدل العةتباتسلا نين ولضلا

 متبادل العةواّصلاعلئاعر خرصحا رج و صوتنا توعداذال اق امهنعا
 يامال يشن ام هللاد ةلومقم هيلع واصلا اف لْسو هيلع
 . | تلا مرولام ل ازيؤلاتيت رتلوسلاو هاص|لع فا 2 دواوتالاو أحن

 00 لا فاعلا ةعاطلا لعباوثل ام ريكو كاطع 00

 ا ةتاهدارؤتل افاذاه نم هود 00 ةونسلاف 3 ظ '

 ذلاتالزضإب تل هتسووو عشا زمماذ تظسو نم دوي اهرزتو ظ 0

 ( | دستلاذهرتا عماد طلو موهرب لوجتلل ةداجإ تيلو ةمازألا

 0 ظ ديلي نسله هىزع نم مهام كرت نموا كريب ىا | عديإ ميمتلا

ة داك دب جزل اون اهيزشا اواني ١
 12 و

 _ اي والك ماع نمو لعاهللاو هنع تس اين ىادلل نلحق نع عقر هيز
 ١ هللا يلاوعةولظلا الا دو درملاو لوصملا اهينم لاوعالار كو مهضم دنع 0
 ل نعجابلا هاوراممذتتو ةدو دمريعَةل وضم اهياذ و هيلع ,1

 نقلا من ايلا هع كل ناطوبا يشل اهدرو افلم لد اور سماتع (

 :نيتعلشل اسم انه مر فاش هلا كاف لع ةولشلاباو د اف ةحاح
 قالا ةودايسالا3 مالسالا دج هر دوو وألا دربو امج دحإ غذفم ؤ

 لاق ىىقتا هنعمتنإ غمد را دردأاىاذع فوثوهوهائاو اعزثرم ه دجلرل

 بكل 'ربج هازعو مارال ىلع نسينواصلا نسب ءاعدلا ن تيدحاؤفو ءامْشلاو 110 ا '

 اندلافا نياو نارطلاو از 0000000 ميلا رعلاَ ب

 كك

 | 0 ل
 2 | هيعشا 1 مو انثلاو نحيا ايت ١

 ا هللا ادبغزعل اوك نب 0 ناددجحا هذ اف لغسل ' ُ |

 عا هانت قدك كرو لاطلاق ب نسا



 _ مزعاو اعدل |ينسيف وعدم قو هيلع هلل اصمت لاوعةواصو |
 رباوطسوال اف هارطلاو هنعمتن اىضررسانمرسو وعلا هيسمىئيدلا
 م له رواعوجم هنعرتن ىضرؤ عر عمشلا قيل! هب اؤتل و رهنلا
 تو مرنم ]ا5 3/4 دياع ردا صرخ الو رح سؤ صد موج ءاع د لك
 نيدعسزعو دسالا ه3 فانع دهرتلا هاف روؤيرامتوهطافلاو بما

 ءامسلا دش ومءاع دلال الاق اهو وصدنع مند اوضر لنيل نيرع نع يسم
 ؛افشلإوَو مو هيلع هال ليم ل هؤصب ىح ئت نم دعصتال نيرالاو

 رضوا دازعو ؛اعّدلا دعصعمولَصلا تءاحازاف بوح ءاعراكثيدح | ٠
 نووي رتلابحاصرك دو لاق هل ياض مهارإ نب الرب |
 دعصاودلا ءاعدلا حانج[سو هيلع هلدافصئْبل ادع ةولّصلا اوطصلا |

 تاقواو ”يساف لك اواكرا ءاعدإل هاطعنءاناث د باج ال المو

 َنِضوَمْوفاو ناو داوسل ذر اطدا ضصا قف او ناة عوف هن اكرا ىقاد تاف
 عنو امتسإل/33 4 بلخل اروصس دي اكراق هي اديابساقاو نادذاذ
 هش ومو ق دّصلا دزغجأوتابسالانمدعطقو هللاب باقلاَقلعَتو
 انشر تو نحلا]ق و لسو هيلع وتد, قص رئجولع ةواّضلا هب ابساوت اعلا

 ةولّصل انا اونسسف هرسس لد رس دق ىسافلا تو نبا نجيزلا دبع حوا |
 ظ [نروكو هتطسإو ةطخالملا هللا كل سو و هيلعدت (لصئنل ولع

 لح ورع الذ عملو ديل -رزر لص ءىذرع 3 ظفاحلا عما ده ةليسولاو
 مافرمو ٌعلّيرركم عه ءركذزعزفغ الناو كرت كاانضر هملاتدلوت اقع
 ديدعور ص رررغ رمزصف اكشن هللدانمتبلطأ دا وقاسم نبا لاقو ىلعا هللاو
 ياماما لسير | لتحد كلاّثمنوحيف هحاو ككئاعد لدا ثو . لس اه دروس ذ,نوكف هزحاو كاعد لوا خّدمو
 صور عدور وى درعا هيهاج لسيد ليدحأ هل مزعتب هيف تاسرعب
 هلل ادرس نعول دل ا ديحرخ اذ عز مود ىلع لص نمل اق هنا لسو هيلع
 ام هديت نم هرنعؤ فايام وهو مويل اف الط الا نهاظو دع

٠. 

 بواقل توف باكو ةياورلا دفا دكه ةّرم ةئامرمتقلاا ةولص دج



 ةواضلانيك هب الوهسر ايلف ةنس نياق بؤهذ دل لحوم ةنازمعة زب

 باك 3 قوقسا دهتشلاف تيورتل اه ةروهتملا ةولّصلأو ةواصوف |

 ءافعّصلا كددأإلا دحرحا اماع شام هد ورد ل ترص قرع شاع !

 ْ 20000--2 هدقومولاؤق الطالاطي ١!ذهرهاظو :

 نياق اج موووت نم مل ءاجدق و هّضداموملا ف اطقا ريت

 يال اتتلا ءللوسرو كتجنو كل هبي مارد الوقف كيع
 هيلث ةولّصلئكذ ظذلب فأي نا دول هيلعْؤصاَمْنيك و ةدحاو دْدقق

 تبتر اطلب يق ةعجيمو ل ؤ صزمإ سو ةيع هللاؤصلاق ءايحإلا

 . هكا لاق بتيسلا نياؤياور نميطقرادلا هجزحاٌقاعلال اق ءاوس
 . لسح ثيدحن اعنلانبالاقو برعم دحلاة و: ررهزا نع

 ة ينوب ]هلم نإف طلقل عروب قع ةولّصلاريغشلا عمال فو

 ئميعصلا ةمالعؤطقراد] العد ةريرهف'نعداؤ الا نطق رادلاو

 ' 1١ ىلعاسرملا ١ ةدحكر صعدجاو لايف رصملا دج اهتيانكلاف تان
 | ةحرض كلادب ةياورل اقانّسو ءايبحالاو تول اك اهكدذ لع

 ةياولاهذهف مدل العد ىالاحلا صرع: صمعلا ١ ةياددو لاقو
 صمتول لاتث اهي او هلا ديع نيلهس نعةعارو نبااهلقن ةياثلا

 نما ؤساف دصاتلا ةذَح قف ليدنم نبا س نعلاوباكادو قوه مود
 دنتيراومر ةررهذانعو يجب اتكؤ و تملا رد ةرابزئز هوس مالك
 عوازم  ةوام صنم 1و هيلع متل قص هتلالوسر لاق لاقل
 | مسودلالطعو يف ال اىينلا نودع[ صرحا هسلحم نمموشب نا[ قلق
 | زهاب اكو مسائلاوبا جتنا ننام بوفد هل ترطش ةزم نيا امئاهلست
 دفاع اح دنعةررهذ١ ثيدح ى دستل اف دحر ص ةياور ةاعاد
 قالطال اف اص تملا بحاص مالكم دعت و لوكشبب نب مسالا فا
 ١ ىعوءايحال ايحاضلوف هلم مساو هسو اهي مالا ناو ةَيمِكلاَ
 يلصع اه ديلا دوهتملابولو ةولّل اظفل مدي فاامركف إد
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 .«ضلعملا هنو شيسلا : ناوكلاوزعلاو لوخملل ءاسلاب هل ا ْ

 نمل راصفب اضل اذار نه. لم حلاو يئس ال امرت نه احلاف ذلاو 5
 نازلة رهف نعكو رو نهلابإع دحاو عب اهدنل قو زعالاوهاذه |

 لفو تيتا ئىنمد تأ تاشعلا ااذه عضال عباتو بحاص نيب نمرست ٍْ

 1 ,رماوو كاز ذيع : لسع ءرواجتو دزركصو هتيأرتس انه ناطغل |ىعمو س أ رلارتس هال.
 ا تح شام هتاطح درتس دش اهي ذنحا دول و تيحاراو أيت هود

 ةدداطإفالاب اهرزيث ديرما ةزيذلاو نجع يش ل

 ١ باونلاةضطيا و ءالمزيلو ل املا عم ظشلب تل ازين و ضد
 200 نت أطلا نوكسو اسك 0 طلاس ىد نم هنوف ةتشيطخحو

 ا يحسم | دوتفلم لمنعه ايعابر د اطنل ماو انيطخو اياطخ عجباو تالا |
 لح 7 سو هليرفلاماطتلروساو ءاطخالا هر ديصمو رحترتع لع بناذلا اصاقا

 هّبهاباف دعا امص اهتم اشثكاوا الوق يش الت نموكولعديبارساو هسا
 ئسو روهو هل تن ام ةريع قلم نبا 1

 نايس ديل سس سو دهيلعمتنا [ص د١ لوس روع م دق ةلِبِصلا

 تايوؤمو دعمنا الص تئالو وسرمرالو ىو دلاوم نبا لضطل لص
 يؤؤ دل وحزم هب لص اطا شك اب احا ا هنعظطحو روس ازهأنم

 نيد هيمو رامز رلاتملا نعت علو دنعييمتلاثي دح
 ا هنعفورواهيلعدنزي اموا ثردحف 2١ج دنععور كئاق.

 هاطمدركظفلد ءاعد دنع رتنائدر 22 نم نسيضو وسل ف د ناع

 سو ا دتبلا نيب زمرة ىم 2 ل وجاو هيلع ماش ال ادار او ا يلع هدا

 هامل ديعرارخالا نمر جريعو ةرآ قتلا تىنمرتلا نمت تس :
 الذل اتيداجالا» دهط أدل عبو لع ؤصلل كاق مو هيلعمتراص
 ظ 1 هدصام البا نحو نبال جاد نماديف اين هدهد ناذللاواذه

 ةعاوو باو ىنحرجوباركذدقو انييعمالكلا نم“ هزرامو هبين شو
 ملسو موعدي نا 1 ناهيكجلا | باو



 توتا رعد ةيرهقا م رشا نعلمإملا ارعرو
 1 رافال ةوطشراذلاو ءافعضل افكر دال الحج ا لماّمل العر ونزع ةولصلا
 هسا نصي دو ودلااَض أضدا هزعدج او ةربرهؤانعميعص ةييس
 هنا السل او ةواَصل هيلع هنععزتا ةياددؤو لإ" 5: مصل اقرش فاركلا

 ولدوا تمرض إيل همول قل ةّرم ننال قس نقلي شلا طرف وش
 ل ةاسالا وزب نمتزعا اني ذح معة هرره وبادنم 2 اود خزن نينا

 نذل دعس ةرويلاوتيداحالا نم اهي ايم كلاد ءاجدقو كلذ
 ميدل |منريعيكدلا ذمنلل دوتملا3 لهتساو ئذتلا سكي ام وخفايا |
 ءاماملادهراتلا هان رك ذر وتل ارها نمطإضلا طعنا نمو 01

 لفل ذهفوط كناعارود ءاؤهطا دف نماوولت> كفل وَمن اّنلا نا نم

 كام
 و و

 نيئمابزح

 نوكئلؤ رولا زها نمط لعن اكنمو طاضلا وعروس لع ةول
 اهضجنؤفو اهوحتو نبا دصاحك نكي امني لصالا ند زيكأو قرانا 0
 جرحا ىلعةواسل اوس نمّكسو هيدع مترا صلاقزو قلل اك توكالف
 اطحاد ف طع ةولصلاوس نمرسابعن باشي ثي دحنمزسح لزب جاع نبا

 سايعنباع3_ل كف صيخوبا مف ض ظيفللا اذهب هاورو "دن قيم
 فيطلاو راشي د مزه ءاحفا نبا ديس اور يزعل يمر وابل عجفاو

 0 د نم ظعاو امهيسرد مل ع نن نتصل تي ثحح عره نسح هز نشل ا 3

 فازجيمقللا اذقمبلاو اورو 2ةك4ؤب د اطخالعةولّصل اخاف ه دع |

 عبو ىرِ هاقرو ذددل قد ]بوند قع ةولّصل ادد نم اطفلب ةريرهحأ

 ةياوزناول دييسرطل وتل ادع ةواضلا دنع ةر اون ةريغوباولاقو
 روك عاود وجو نبا ظفل اذه3 نك ول طءاطخا هت ندع هيك

 بكلرابق نوجو نبا هرتص ذو تعم يحاويس دتتف ظنلب هلك ,غ

 ' [اانتمهاهرؤلاؤ جل ظلت نوع ل م هتلامملا سس تاما ةريش

 ٠ أدع صلاة قعر ارادلا3و وصيف نبا دن سوه دا

 36 .ةتجل قيرط رراطخ 121 جرف هرنع درك نم ظفلب الس يؤ اا
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 0: انقذ اؤتإص 7 1254 ق ونوم ةوالضل اىسل نم لظؤلب ك

 2 اكتادأ سنا وهلا هاورو ةربرهف ا ثيدحنمأ

 اطمولصل ا انه تجي وطب دارا الا مقيدة قرط اطخادقف

 امك نم ثاوربج دنع ةررهذا نعمت الس دينياوووم 5

 كييف ٠ سا

 )1]1]1]1*1001011111]ز]ذ1]زذزذزذزذزذ ا ال يي

 ل مج ند دقضخام
 0 ىتتخل ةنك ةبرط دارا لتحت و هلع دالاوض ش

 زرعداحوصاننَدلاَق 0 -ةولّضلا لب نما
 0 اهب لول نكد ةزدالإو دي ظ

 هقمحتل مقاولا 2] شم عقيس اموبشلو عقول نقتل ادهّلع

 ةولّصل اهلرات امهغراعلا م ثد داحالا و ؛اجاهرصال اند دمعؤحعو

 دعصو ايش اومغرلاوذاعبالاب هركذ دنع وهيلع هلل الص هيلع
 بحوا نمةروكد لاشي داحالاب كتمت قدر نتالاقءافحولغلان
 , هليتلالع ديعولاو ديعول اهتمي كلذ تالركأ املك د يلع ولّعلا
 هناسحا لهن اف اكل هيلع ةولّصلإب مالاف ءالاف اضدأو بوجول ”هالع نه

 يقع 27

 ] قالا و هيلع هللا صولا دارا ام اميارىهينرمتسم هذ اسحاو

 توجو نباظنلوهانمضاؤ لا ظنلو هلرثل ال عةولضلاوش نمولوق ىف |
 هع صيت ولا انج ويش تن لاق اىك دن لل كرش اد كاسل الو أت امو

 ظ و رانيا هكذا نايستلا ذف الج 070-52 هش اجف

 زرافشوا دلل ذلبلْوق رشا لعق ٍدِعرع ناك نملب ةعوثرح هب ةذخاوملا
 ظ دو رزحرع غال ذر فموهاك دتكر طال وراسل لجلال هِدِع درع

 ل اور يصتشالو دنم طرقت يع نم او ل تناذ نمادك و (كلأو
 دورتلاو بوعدك وةرحسم ه داع 00 روصَس ال نايشلاّن الع
 داو جرح نم ؟كعلمجلمو نيالا فاه نامالاو ديذمهلكت سيكو نزلو
 جاتيالف قراشملا فلق دخلا فروهشم هنعم لت نمب سوو

 نبا لاق و راجل نضزئاابلاس اس اؤرج ذرحرلا داعححو هيلعرايهطتتس املا |
 - ماوشإاه لو هنمو كل
 ىّوْخأ رو ار دمرسخف



 لورك مارس ان هربجأ
 ادوحررحيد اشك اكد عار و
 لود لاما“ دو ردح

 3-22 ىا عا 5 0

 عا

 7 مار دوقوسانمُّنال مر هللا د رازاو مؤرلملا3ٌالطا نموه رج
 دلي[! دئارة سو هيلعربر ص ديلع ةواّصلاساّنل اادهر غرقا
 حطو قورروتلا لاو: ده اهيحولع : ةدحاوولو طف هتف
 دفن وركر هتيول ن ايصاع تاه ناكمألا عهدك رت ناكنا ةديسيلخولا
 لعرتر | لصديدعةواّصل نمرانكالا كر ةنال تجف اكن هوو نب
 ىرفاجضاالفراثكال ايوحوي ول الدق اهوتحو ةدحاو ا لعرم قا ناي
 . لوز كلن اووض در جو مدج نلق نو ةرحاولا كر فد حام دكت ف
 ١ وسال نملا كو 2.افلا لا ئالانعضو ةناي داق لع ل دب دكرتف
 نأ دااطف مذكاك نموا ا«الةنيدب طابتغال ام دعو سو دلع لاوص
 ىهرغبكياهلابسالو مفتسلايزتلادؤ مالو وقل اجب ايزل الهش ال
 بالتالاو ءإوكتمل ضرع لزاونللا تاممدص درع با ططض الل ضرزروم
 اسوم انعام لعهرماف مالا لن الر بوهو ةنياعلادتعأ

 | :ها رص هيلعةولضلا كرتدث و ةّيي م طع تلل اال "دهو
 ًاحالا خوخ دضحو هيلع ديعو دهر دعاوسو ١ هركد دنع [س وديع
 بوعي ايل اكل ذودعمامو ءاقفلاو داجبإلاب ةيعاذلااهيلازاتلا
 7ص دلعهاوض هلع ةواشلا ةكرشلا ناكاذاو معا هتياوم تاك

 هذال ده دما كلاس هيلعؤصل ناك همبصي الواهنعديجو عبد |
 0 ل سا درأتلا ةايربخا ان
 3 دلت حمارا قا وؤس و دعهداؤص دلع ةولّسلا 'دحالاالايمخ
 ىلع كراذلا دلك عديم سلا قاعتناكد نيدادل اك دحا لولح نمد
 | هلداتلا كحركمب هل محو عدارضمب ة:!لاكل اس ديل صل نا
 لوسالاو ةررقلل ةّيهشلا هلم الا نمونما دج ذل اركعلا ساق و
 ةهظتسإلاووسوتلاو ىنفتل !لعوهاّدلانهررس اشلا ذوب دل لال دس الاف

 انهلادتسالا زنبق الاودملو نعملعؤؤءاصتللا ذات ةلدالال | ٠
 لئاضفياي نم ةانسلاو كازو ةفاكا ةكرشلا دل ءالاناصاحأ

 و

 يه“



 نمر كج رباوه َدَنَع 2: يدر فرغحب نما هص ةياور ءاجو ا

 ناقب اّسلا نم مهل !ىت قلاع نب بلاغنب كول نب بك نب 1

 ا 4 ةرورتتمل وعدي قل ماكتب اقل

 ةّرمادإل ع نب ةرهر نب ثراء دبعنب .تىععب حجيعبوب وع نب

 هاا سمجالوسر ربما نمي روعل دحاو يق مدل ازهاو مالسالاحلا
 دديلع هللاؤسرتلالوسر مماهك كده اشم ءاردب ديت لسو هيلع
 دحر نب م ديرتنا لص لن الوسرمط دهش نيدلا ةرشملا دحاى هد |

 ريق الكلب نلئداىدر باطنل نيرممئىدوإ نئدل اكروشل الها ذا

 ىقب دل رهو نمار هيه وون :و هيلعدت اص رنالوس ر ناسسخأو

 دانارواف عزا اومن اعل علاب قحابيه غلاب ل قتس داهم! هيلا ا
 مد ذوعإب او عيالا5 هانم بشلتو نينتا ةنس درت اوضر قون
 تياصةللوسرلاة ةيلييسلا هنملا وشل اق تطقسو رنا زهوبؤ ةتباث

 دان .1كلإإ مال رجلا لاقف مالسلا هيلع ريحت ءاح تودع
 1 نبا لْضْمللا ا دمج هذ دكه د 57 هدعزصألا

 روز ركل مول 0200 نااذهو كرت ايحاص طجزح ا ربج

 1ك الملا ديلع كاس عّلص نم مادفنملا ةعيبر نبرماغشم دك هرعت
 ريم در فتكانلا : :بوعبسلاارعو كل دل نيةعملا دكت اللا د ازا وش
 تاولّضلب سبك لد ناو ”ركئالملا موهير بذا ماد ال 3اريخا تاو
 ثيدحفو عا هللاو ,مافمتلاو د قونلاو هيلا ةرمالخإلا ف اد افتو
 هبله ئ اج كالاق مق ديعوراوص دنعزدوعنبا نما دبع نعوحا

 مومو هيلع ترص كرعؤص نملوتسب كبر نا لاقو فرش مالسلا
 قهوة صصو ىاحل 00 ١ تدهش دلع[ كيلع
 لاقل ةواصهنل ةراشب لوادذهلعلو ه.ديسمو رخو بعشلاو

 اك ةروهسل ةبجوم تاه ذطو سو هيلع ناقص يلع سموم
 و ضنمومزوام ءدولصال هللا ةولص ّىلطم تكن اا اهيوكو

 قا هيمو سلسلا نا

 ديم وصقل و

 رص نيدرتلاو
 ملظعتلا



 ملعاهتلاو همالك نهدت امو نوجؤ نبا دنعىدلاوعل قالا ظفتلو |

 3 ةىولصاع اراكا مسيو هيلع ضبا وسر لاقو معا هللاو هنو

 هيل ريعش !لصءافطصمو هييحلع ةواّصلإب ىلاكل املا نوت |

 جزل ! فا زكه اصلا دارفو معاهكلار لس هيلع هللاىبص هيلع
 ١ | مراضلا طن لصد اهشعف و املا ظفلد تلا فكاو ةيليتلا
 * اًزكه 3تجا زها نم نك 356 ا1لا ديلع لص نمو دلؤاواولاو
 هزعا لاننا ديلمتؤص نمو اهيضجب ف و يشل ابن انو يلبس خلا 3

 | ةلاّدعر رهاوبتال 2ةيل هل صدركالإلا دييع لص نم ناهض
 ميهق رايتخل نعإل دنع وب نوقطان و دتيصعم نع ريدا دتعاطو
 كال ما)عىرجا ةخرو ارح هب هللا دارا يو توئيصتال دوق صم
 زبون لات دل دافغتسالاو ةلقاب 4 مذا
 فلل اذهب عاد نبا هوداذهو شكابلعتم دن ث ابل زا ركزكا
 | هيلعةولضلاف ظنلارادل ابحاصنعدو اكتلاا دقنو هيلو
 ظ ءاننوخر ذلا وفرد تأيشل اوجيو تانيعا بكت 9 بلع داىنص
 2١ | قيققحوروصملا سهلا جاورالاسكتو تاراك 3 ف _كروصتا
 | هلو هليضتساهلاكمل]ه لان كالا هنو ظناجس سو ديلع وتد اّكوص نط

 دقضصيإتسلا زال ازمرالاف تاترورعم هالحدو قاب امد هلوف
 | 1| فدشل ةبساقامكادلانبإ مالكه اطول عاللاو شولا تح ةيوتلم
 رجس اذه ااه اظلا ةواصرمل !ةياور ا اضدا ىو هظناف عصدالو

 ب

١ 

 با 0 0 | ةديينل 1 5

 6 . :ىن يب ضنا ةخيو داتا #1 . نشا "ني سنا هما 0 ا ا -



 | وععملابورلاذهف ايلف لعام مده مدعل قاطملومفم امي اال اردصمإل نيد م
 ءار:طعدة عادا دمر دصم مليح! اون ! 2ل1قلح نم ةقلطملا |

 نان ادا شيا قلطنو زيه باقلاو ةعفر نيعلا ءالعكذلا (
 نمل اجيطعو اد|جاللوعفملا و عبوص موظف كلدب دزؤوإم
 "وياه ولصدوكل احوا علق فلا نال عطا نعم ده
 ةولص ظفلل تمنل | لعواالن : هل لسمن ةولاّصلا نا داغتا

 بيرل لص 197 يح زد جوضضاردصمومجناف|
 زول لاذ كاووجاولواهر هد تاناك يحل ىذ سامادبلعأ 2

 امكدمدوتلا كلذ ةتابلما ؤايئ ادتبانعكحو يعول قاحزماعلا | ٠
 كالو بردت امج اولخرخ ىف ويزف النخل ل ءؤلطملوعمهو اهب لوعفم |

 عة س نوم جس دق ةهطبسل ةيارؤماوج مد دك الملا دحلو ئ

 مج فو هللا رحهينأ سيل دهتل او لش وييبصلا | مهماوط تاويل
 جططتاطلأو ةيحو عامسو وو ةطحو هش الاد
 ل بك طلح ير سن هند راع طع
 اهبقاني ةغص علاه مر امهملش كاف الاف الو تاذصلا ف د دع
 يرش: ت اهبانل أَ ةئيهلع اقلخ اك تانيه رؤسُتل ٌْ
 ئ دوعّسل ا هلاصتنالاولاصن الا تولشتو جماد: نولح توزوم .نهو

 3 ذو ةزهمتم رنة درج حاويرا وهو ضراولل!نمالل ذرغو لفزنلاو

 دي ديس دل الو الل لدن ريت ماظ و طضراعتمهيقاللدالاو فالخأ ٠
 ا ةحو باوصلإب معا هلل او ىناشأ اوه تنكأا زها
 هسه جره مواعل ادايعح3 مالسالا ةخ مامالا هلاام ىلع

 ةشيضرإلءاسجالّولاق منا ندب ةدطساو وع تيابع سع نفع قطبو 1

 نعام ر(ناللل قا نذوب لصالاذي دح قام مث ىتضن نمو قف هش ٠
 الوم ل دنالملا دوك ةراتسماللا دو اهيبببسوا ةتاّمل الامعالا

 ىطرلة كدت هكاقو لامتالاصعنو كلذ ددو دقو ةدحاو ةدقد 7



 |كاق رق اهجاس تا ءاجذنإلا مويزإرغلا و بلا يجيني دع
 اة الم امهياوّرمهنعل داجي نماتن اًقاحي ىا احا لوقان الع

 .' | هلل ١ قل ة:الاوهالا دلال ها متل ا دهيتس , ارق نم نا ثردحو ءاحات
 لاس دقو ١ ىف امولملا هل طور عدسل كإم نمل | نيعيس ظ

 اوقليعدُك الملا نع ةليكل ةزئسالاو قارا نبانيذل ذو 5
 : زوجالو ودل دف تبي باج كل دك دك ربي وم نوكتو ةذحاو ةىق د
 ل (ةكيقلا ل دمالو هيفراظتلا لاج الو لعتحالا مرجع مرح
 ادم ةنسللا مهل اطجببس قلاع هرزاعسداّلا نموجام انمار
 وصال عوضوملط ابوه لب تبقي ف لساعل اكلذل جهيم : .نوكنو يسم
 اعفانباو ةيو مزح نياءاور ظل عص ثيدح يف ددو هنإإلا ىقينادلا
 | ا هارإل نط عير هدو 1 م ةريرج ىف ١ قيام نم

 مث مرنم سبج ياخد ناوسل هل لاقي هب ءاىتلاؤو قم

 02 نوعبس زغرب نموت جرح ع هسا
 | توين رول دف هف اولصي ةروهلا تيل ازأب لا نورمؤو نم طق
 نم ريطج فقب ثام ام از يه دحا حهرلع لوبادباةيلا تودوعت الو

 معآ ريمزعصوعا دف هعاّسلاموقل كاملا ملدا بوسي انيقوم ءامتلا ظ
 ةياوزا 53 قيديسلا هبحزا الإ و ةدحاو ةحف داوم طر ١
 عر اوسر نا ؤب اصلا صرح نةاطرا وا نبك ذع نع
 | ةعمررتت دوم مهتم يزف ان نمرهصياز دعم كال هلي قا لاق |

 نرم ٠ آم لا اضئارصالا ثيدح قت تت يدر انارعم 1

 مسخ دفاع: وكتب كبل 2 كاداملاو ةيئادتبا دو

 وفعل اوح حاجا لاق لادا هاشم كا 7 كلذ قام قاس اعلا
 0 نايم ديلا وعولطبو :طاطلل نارطلا دل اوه دلا مولعملا
 ظفل الا رجحت انهيه امهبهلا مالم اج لارعذاد ودملاعغ هلق ناك
 .| اهلاوم دفتسلب !هلفوتي مالا ههدككاللا ةفض اريك اج جانب
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 2 سعف ثالعاةلوعفم و الو عتم اعاف نا دلةجالت الامدو

 20: المها مص اهنا اك الملا دوحاف ءايلعل ال قرصا ]ا وزصإلا
 دهمبالو حانج هتأم تس ليربحجب لا تبث دمف ةيناعلإب ال امهزتال |

 اهتم ف طش تبترمل اذاو كلذ نمزتكانغالضف دفا لسانا

 حامل هللا هن إبر خنبإ هيقعنو اهيميَمح نعش جرب نماعب نمؤنف
 ١١ امحناد وردك ذاهاظل ار عر 2ك نم هامالو وس دود د5 ونعم لاوع ْ

 دول ول ول نمزيربججج انج رغالدلا قمل ا هيحرحا توف اب نمرمعج
 ةدرقحلازيشلا نماهريتو ةيهتلا] نلف نحل ةذنمجربا

 500 ْ: ا ينل .٠ ا ظ

 تعيرؤلو ا دتم لا نم[ حجم اذ اهيل و قرشملا» حان يلا معو |
 هو ٠

 ةحانم فعلا رخال اهحانخ رتل اقرشم لح ان قتلاو كلل 0
 2 ل سيب ب 1 : 3 صم 1

 ايروتمهالجرو اهيل نيترح انلاىلا ةراتسا كلذو سمشل برعم
 ستان ارو فاق ديتعمل اول ازيكاف ةياهيتم للا زل اًقاندكه
 رعافلابويعمدالهتا الاتي ]# نم لوعمم من1 ناحتبا هانعمو
 نوك نال راق همك عكر اك ناكف لوعفم سا دنمءاضمإلا |

 قو .اتاسع اروتص اب اجلا هلوفؤ لف اكل عاف ىعبالوعتم
 خم وعلو منمت ال اهي دقو ايتامااّيتأههدعو تام هن املاعت هلّوف

 دومسساولاق اقامت هللا انهت اها ابغا موا نم لوصنم مسا
 دالتلاىديومزمباهعمنعؤختسا ابو ليهستا افدادتنا هدعتسا نم

 يغب ضرال ا ئشلازرغ نمتاتتبات ى نوم تل اف اهيل

 نابعوحم نو رتفاهيضعبف ف كسا 1م ا فاز ”2ةل مم ءار "غن جم ٠

 أمهيعجانإف ةرعل او ريح سب ترو لاقي امهسجج سيشل نيبانو نم



 دو 111 1 ا اول

 3! كلت ةرينك ثرداسل تداح فو نينصرا عبس ىلا لوقلا مولفب

 أ زئتساة طي ظا ةتسل اره بهاذم هلا ىو اح عبس نيضرالا
 ا زودت زمافسلا متلادجرطوبتسلا ندل ال الح طفاغل

 ومحل دو نيشوادونلاو نيعل ا تضد هّقنعو حاضت رالاوهزولعل اضيع
 وممنوع ةلاؤش ناقل ةيونلم دخن أنو هربكدت دوو طوعا

 1 رك طعتموا ةقطعتم هلا روومو نيك دّتل اب ايوتلم اهيغعل هع 5 ظ |
 انف اذَرَماَسول دنمو وإنف ىاداول غداطمب ىلإ ملعاف مسا ظ

 دّثولا ساميوس مل ةثاىتح كما لوط ةزشل لعا هلل او خب وتلم تناك
 د_يكارلاوهرشمل اخ هقنعئ تفل فسلا دعب اًسلازمرالا سو

 عدرا لو ارضخ ة ةرمز نمةَراٌرعاَؤو ١ اج وتوف اي نمدنا درو ىذدلا

 ”اومرؤل نم ىلاعت هللا هقلخ دي اخاف و هام تراب نم مأوق ظ
 0-5 0 ددق ل ده مهنا رغحو

 ظ 0 يلا هنوكا ةفصوالاح إد لخو عا لولاه

 مالا لجو عمو ب اليسل ده كمل قلت ل لاحتد اكو عراا صو ظ
 ريا دهعووتل لاق لوقي هللا رمش ريلوا اهيعيان انضر هدو ظ

 ءاح ثي د متد الوقد دحالوشي ناوتلا نمريزشلانيزوزممو 59 ام| ظ
 ١ 4 و كللالاق اولوفنكاو لأ لوي اواونت ل ْ ظ

 مسو ذيلع مد ل صؤتلاطمؤ ضال اعاق ديعومزص كالا كان 4 ظ

 فطملاو مركلا صدف اضالا رهو و ديرل اوعماطةذاضآلاو ظ ظ
 قش 3و كدت اا ًامكوخالام هيلع ةولّملانمالاوم ظ 00

 5 آموروجول اف ةولّصل الوصح لطم هيتللو كا ذهاكهو ذاو ش ظ
 . ديلعوصلادصلاذهمقدت اروح .ولا وهيعملا3َين ئعوض ةيَد دصم : ظ ٠ ظ

 تلال صدعسا ىذ مدعومتذ اال ادهن نوكي ناهيك اكمرلع : ظ ظ

 ْ 0| ا ل دوما ددذعأ ٠
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 رد اهي يويفع هد و . 1 2

 0ظذآ111 02023: ل

 هيببس ءافل اوه هدب رز ةليداطل هسحل تسلا |
 لجو نع هللا هتلخ نيح نمدصل اهلل هلعى ا هيلعّوِصنا
 عر نشد ابعل ال اا وطمنت حونال دتيانرهتنم كلذف هفيقل امويىلا

 دلل أنه قس ملو هوخضوا ءاعد نه مه ليع دلجامو شوا

 مورو ذمو و دتع هتحرو داصمب للا اننماع ةاز ىحلا آلا

 ضصاسيماقلا 1 م كويل لاقدتا و هيلع كد اىلص '

 هواي و ءافّصل اره انم فطوشلا دظذ اكاضتبو ءافشلاو

 رانا نون متلصتاو رمسملا مالا هيلع تلخد عراضمل مف درو

 0 1 امدع ينك نمردكأت ٌدنسا جو < هةفزشملا

 اشالاو ءاملاملا باهاذل قع دورولاو دورولا نموهو

 590 اريضوهو رورجي و راميلع نمد و ّنشرشيا ىنعملاو

 وا ل هيدعرلر وص دضوحدأإلاو ديعلل هه َلآَو دري د ظ

 ًاداوتشنحقراملا اك ملوح مموحجاريغلا نمزصاوع
 بجي م11 لعدتن لصد صرح رخو اح دج لب الا اهيممتشا عرجيو

 و هيلعةداؤص هنعهاورو «ةعبرشللا قرط ضتينع هك دو هيثعإلا
 وهف مو ِه حو ءارقا1قلاموباّبإ تمن وسخو ةس 3 راوضلا نم

 قولا اصل قو هظزأ نمدل دحاو ال ءانّتلاو لامرلل عج مسا
 0 امهر كىلا ةراشس عج
 2 ةئاَهَشلا حضشل اا .داه ىعةولّتملا ذك
 ةفاضالاب هدولص اضن ن مكر 2اس قو بج هناك دقعملا
 لالا ةنيشلاو نيحضومذ اهجولاب ةعادو نبا دنعوهو ءافشل او

 وينج ماقتل ثاننإ :ئيئىمورىتفلا نع ىلخلا نافذ ذه عم يع

 زيا عرسي لو ىه اد اندلا نادك

 مو هيلع هاد اص ه دنع ةاللاةرمشو ديلعرمم واص سرب

 لك و2 ل عقل صاع وره اوداقلاتو مهب هانا امرت و



 ش قوس ةْرْشِو انتباسلا

 كوخ نع خو قّتسعو

 كي

 1و ديم فراش وب تا دعبل مول رهف جمل هنا
 | 2 نيدوجومهضجب وااو اهناف هةويح ف نيكؤمريع ماوفالا ءالؤه ناي ناذما الاه كل ةرياعو ١ كلذ ىلع 3 ةدئاز اطل ةيسواوهبدلا
 مهتولص عجمان لمت كيل يطعم لص هني ور نمر ادع مايعنمو
 حو دعت ص هنو در د رعب 0 ءامسو ت ةوكلملا لا أعو
 لمّوصومَو هاو قاف ط هنمدبج د ةلحاو رم ّلَعْؤص نه لاق هنا
 هنعوتاوندرنلإ ال ةسشوراثلالعدماظعو همحدتل امزح افلا
 دش انمياوكتبل دب دلل ةبس سغنمزأك ةعادو ثنا هركذو

 ظ 00 :ااوو 33نيافذث الئ مهشلا نشل 00
 دراعرتداؤص ةذحأو هوايه زصرمد دش 0
 ةئامهيلعدتكالمو رزرا[صرتس امص: رمو | و

 . سلو ةواصنلا هلع تك, المو هلا سائام زو منمو ةولص
 ذل عيتراونمر ةرهذانعؤي دلاوسو موا ع .زاو ناثلا ءلسج
 . قانا ديرعيتب قصد مؤ عل نمو :ئامدرع نذل ص | شبل ملص نم
 اةوةعتلوب واديهيشو اعبفش هل تك اقوشو بابص دان
 ةيازع يي عدس عبس نب جرت ق الرودّصلا ءافشبؤو هيرمأب الو اكماْدُم

 4 ياتي فدو قسد ديع مالم وسد باعصا

 ظ هئ اص هيلع ريدة ص صو موؤص نمو اع هيلع هداف ص ةدحاو ىلع

 تكاتك حاذادل ل صزعي اهلا ديلي ؤص 5: ةرم أمت طص نمو ةَر 7

 ةدحاو ]كو اوك المات ةرعزلا هيبع الص ءطوؤص نمو هرم
 لان ارا هلسج هلا كرح ةرمدملا ل عوص نيمو كتكئاللطو هتنالص
 نعاياكوهد 4 هيلا اطلس الف اهنا العام |رحوباعبح ىا ماهج

 ل 0 ا فانا 1 ظ

- 



 53 مره نريتماهنادرث اعضلافوه انا هلق ؛احامك نام وف لاَتف .العلا

 ةفادمب هلا دبعوب لالي صلاى حزما ئابكل !تببتجا ام
 انملل 0 |

 ْ -_ اسسنباوتايعو درع ناو ليلادبعزءاو جابلاك ةطاق نيلكتملا

 امولعزماؤطا دس نماع وحال و لاق و ةعلوطي !الخو

 9 راهتلاؤ وات ةبونت ماحالا كلت نا نسل نه وذم ىدعو

 ابيكا اتختجلاماهمعق لو هيلع وادا صدلوف ديقم اهلا اح
 نر اوملاب لوتلادافهثدازضفد ا ةيوتثا الا اهوكال ىابكلاناو
 قالطالادلع ث داحالا كل .يضاقب تكزيوح به دفايحإلاو

 0 دنتساعّس دملاٌّصعإملا ذنحا الو دقتع دقت اجل يك

 ”ومجاب دالا راف دمه د هشيم ومال نعل
 ش تادهتءلادلوصإلا درطتل هام وضل

 لهو هيج اهضل طغذاحال اًفوندْلا لك لوٌملإ رج نباسسسا ىوهنا
 9 ةولّصلا 0 تانك دسملالحولطملا ليالعةتسلا

 ينعا لقنو ابكلا تينتحلام امهينجإل ةراّتهك ةولَّصلا
 تاس يلا تلاد نبا ىرصاعم ىنيعل نسرجتح
 يىيعو تائيشلا نيه ذد تاسع نأ هياب تائحشسلا

 غلاب سلاذبع ءنباّنأو كلو ةرهاظلا ثي .داح لاو تائالا نه

 هول ة ةرثك اة وتل اىلع تحل هيلع درب الئاق ديعراكن الا
 اذه ىلعو ةيوتلا لا يدحا أطل تاشيسملا عيجزك تفانييصح

 ةريكلا تا كلئاق دب نكح م عضوم ف فال اونص تهادملا 1
 هرعو و ولا نباح ولامن رتنا لضف ف١ كيوتل اذلا ا ام

 قف د ن'لاق ذب لانك انا زاكلاّن اف ع امجالا كل ذيع
 ظ هيورزظترعدلاسرلا حش ثق ورد مِدلالاقو لفن دق و ديعلا

 . د ااا ل ا ا و مو ع
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 مقر( هزيشو كنحؤج] ١
 2 ثاوولوا نول لمرور
 و كرحرون وس رث دزعش

 روك روم تح
 يرشح

 تيذجاععس كلو فالح ىطصل ثيداحال ا هاوظو لإف طد

 ”دجرهف تاىشلا حنع نيدو تافرع لهال مع هللا ا

 0 راوحب نوزوحا مر حّرصو ىلا |

 نيدل او هلت امد رادنملا نبا مهنم هزد الضب ةعلّسلا

 تاوصالا ميغ باو هدلاول ٍبيرعتلا حش نات 33 اعلا
 يلي فوات ب دح هب ارتضم ف دابل اة كح نا لمت امد

 بون موتشلا يلوهألا دلال ىذلا ململ ا هنن ارمغتس !لاق نم
 باكو زلموذسمو فخير انمرزف تاك داو هب فاو تطغ بلا ظ ظ

 | 10 و لستلا ةلواسا كرد ىلا

 ىبلاعشلاديزوا خيل همالك متو لاكالاف ضايعوضانلاو ظ
 اهؤكو ةوظعةرعاق ةلعحو هنسحتس اورئاوفلاعم اج وب اك ف
 زخراكإ نم هللا عنه تي داحالاو ناْولاَف لجارعولان نمودؤ|

 مولجلاهبانك قد هييضنو اضلا سزولا يَا دوعن اكدت
 : كاذباهذ كلاهؤعز ارل افلا مامال امو لك ةؤمالاروم ا هائلا

 .: 0 مقالا همالكل نو مقفملاَف ىكملا اضدا ظ

 ايكلل ًاعاطل اراك ة هى نيب اداسحا ١ لفن مث دضدذو هّدصن

 2 ا” اي رو ع ابلصتحاو

 | تينتجا امشي دحو م ري ع :كقهم اهلا زخم
 قاعد اكالان ىالدريك لا لإقنو زمر اكا
 ددسلاو حاشا فا ا ضنا كلذي لوقلالقنو

 دنصيإم امد رحاب نجما لذ لاق ادرس داش رك ا هامتلا
 دقو رسفتلاو اه دشتي طبل اوكولتمل ا طل شل ا ديتسلا

 يلا دحار انما يشل إنما هذهف فلا

 ين وجل م ولف مريغو ميلك يقسم ء اوه

 ريزتنلا



 ش اعضل اك ابك ا ادع اوج وهو نف اذل 'لوتيل اوه لكلا

 نم تيئاماهيدحأر ومال ااعن دكلالضد هل وضشملالاصإل اضع و

 ان وعءاشن عمون: وه ملاهت هللا وصاو ةدسل ارهادعاق 0

 تسل مكن تقلا هر سك ل اا مد املا اش 5و نم

 1111111 نم 58

 بوند وكت اهنا دابخالا>ءاج لقي اءاطلا اونا عا

 ءارالا التخا دنع تاعي تف 146 2عال ل3 اهاهيناث

 اح نادتشالو ةنلقمل "كد ال اضل لل نا لاوفالا كابتشاو

 0 تبرك كولن رامفلا زو انعتجدلاسالا ١
 لج نو م ةام ةّركلا لاصتلا ف اوضل عاج كيد د م اهزحا

 كل'بؤةدراولا ثيوالاوي .ةدرملو لإق مم نير تملا افخم |

 أهلما قيس نيبب جب ةيضتلاب اهيلع او ابكت اتينا ام ثردخ

 كاف ى مديصن نوع ملا : نراك اةيداعلا كادي دب ه دفن نكيالام ٠

 قاروا اهمال عسوله ْثي داحالا نم اهريغ ىلا |
 تيندجا م -ةج اه ديضت نكمالو ٍطيعص اهيمجدؤ ميول اهنعب ٌةزع
 دييشتلا بقتال ةحطم بكل ايئكبف ةيماهت ال الصار اكل
 غو اموعلإ شر ايككاتتحل ام بي دح ليوأت رك

 ازعةرت اودؤ ءاجاهاهيسم اخ قرت د ن اثل ١ لوملا ذه
 ل 1 210 سان انماوإخ هس رو اونو

 ١ كلل وعول 2 لبد دنلكت اماودق و ساظلم ببس هل فعالا :

 امبلدحمال اناوامانملا ذهف شكياق اه نيغو لاق ةعاص ة اج
 دال اكرقوامزإالاوم اوضقند ومسح ال اق امك ديه اماكالا لع

 طبت قيييطتو دنلا مامإلادل اًقاك اهتم ماا لهس نب ةبصالا
 تيد يعءاذكو هت اتفاومف لاه هللا خدوط انلا وس ودا ,اىلعلا

 ايهتكا ريضتلا ككبؤليسبل ايلا هذي اف هلق التل ادبص

 علماطاة ولا يتش الا
 ”ىزخا'



 | رصابإبل دوفورعر دف !هيوماعل !ءاجر كومتنو اهي تس أتيس ان
 مق الث اراب دلاو يشن !ىاعت ها ضف وع اباهتعإ كل لول
 ددانس تاشيسلارث ابك سوكسل نيعن املا كافدحاو لحل عدراوتمل

 -هاشتل نبهت انس 3 املا هلوت قىتل ؟انسحل قلطم :رونمل اغأ

 حزم الو لابكلإب م رضيع ن نهال ديكدزإلا امج هوجو

 ةعاق هضم ىدلاوخ ا دهو كلل دوو كرها هذ داو موي دوبك مدل ذ نع

 :؛ ص ايككاربزكت ننام لاو رحالا و 21 اا مترا ٠

 . | هلادشضو ملا هرفكت شن هن دروام تومي انا ةعلشل !لامالإب |
 لصفرمو ةجوملاىت تلا نمالضف هيونالب اشد نتجه دمعي كا

 هنملإسم كلدل هبسرتو داعم دال عل ايس هل وغاتجرو ظ
 "باول اثكفراطاد نفوملاوهو ملعملاهن هللا لتنمو هؤضعت

 |( فن1 اةئلل اقيقعو ذم عل ةنيقفل امل 56 دع هوقو
 2نلتدعو ةنياب ونت ب ىدأ اوه دس كالَو َج ةزورص نذل نم ىلع

 ىهائااهمحش حورااهاو اتدعا هلو ةبيصنو ديسجلا ظح اميه

 تجد لولد ةتبتواجتمدحباباها ذعو نحال ة يمل نشل نعيبؤلاب

 رتيادلا هل اذلو هبال النا نعي الو هقيمضد الو دنعويال و هاب الا

 نر نضاوكعرلو يفتر علا نوصتال تبات ديجوتلاو و ةّوشلاب دافالاو

 ظ نشفاذا :دلا يش قادس قزح وع هتلا تايشإب انقما هبات

 دير اميملا دلليسبل نيجبوي السما ة[ئسلادصةزاالا اقولزرر

 يع نمل دب فرظلآو نيوؤئشل اك ردح ف اكهتننو هنيدو

 0 زاحالعباسح يغب نيف الاؤما ةمسارإخءاوزك هنح

 انعاكد والاب اضعبؤو نتحمل 3 محب لإ ب صلع هنولص ظ

 3 + حسم 0 انما 1 ناهرو ول لعا دو

 | 9و رمل ناتو اطع 000 قدوه دف نيقفلاو

 دك مهل نمل ايئاب دل ارو ال ثلئَوَو

 اللب:



 من وت لاف ذحبصتنلإب نوم نوكس نا ةروهتلا زن دئشلا قام فاو
 هلا لاهي بتول ارشلا اقاوم نوكف ةتاولص نم لاهل لعديصندو
 داو ةلاموبم ثعل اكمل نيمو رومشتشتشا

 دصمّلؤ اسمو ةريص) كال ادت نم نوكتف هنمذاحو ارونل نامت

 هيل ااضملا نمكلا د ذل تكل ةيقال ا رعب وصنموهورسشل 3

 هل فراخ وه كهل از ورجلاو راجلو خؤم ءادشمدلا لعز وقد

 نياسدلام وعانمم اع 5 اهنا ول تش داو رولا 0

 ةذالف ييسر داحال اضجا قف اطازمل الوم ونتمي ادعو هي منج

 طه ةنسنلاو ءاوتسا ةنسنلاو دوعص نس ىلا كنس ىلا
 ةمةريساماهلا دا انغلب لاق ضاعن ضفلا نصركاسعنبا جزحلآو .

 دالافوعر طوضقالا دج وسماع الا 1س ةنس ل ارشمع

 زيها العوجيإل ماهجنتملعفيشل نم ّدحا ررعشلا نمو را ءاوتسا
 وهواوروبظمل عفرئظتفلام تي دك نمدمقس دن المكي هتنا ةيشحخ نم .

 هلؤفيرؤن اهالعدق هتولصدت ءاحو ةعادو نبا دنع دظملو دعفروع

 1 رفعاهالم ةواص]كب هل هتهاذجد ماعّي اهرس ةريسم طلاع

 رونلاف هندي ةولّصلا ني طقورج ةّلعاتلالعرؤ مفد هيفك هزحاىلا

 ايم ةولصملا 9 رواهشنو يعش اهناالاهيلعد از اهلاح

 قريعلا دبع: ىعو َعطق رادلا جحآو دتيداحا ثمادعت طاشلاولع |

 تالصشالوسر انيلععرخلاف دلعولل انضر ةرهس نبا نمل دبع نع هدزسم

 طماع ىتا نمالجر تي ارابجيةحرابلاتيأر فالاقد لسو هيلع

 طرت اىلع هتماق اعدت الصدت ءاج ةّرم قلعترو جما وبي و ”وترع

 بباكؤءابْملاو مكرم اوريكلاذ نيرة داس ا
 . | طاضل عوز ئحولش ةعادو نبا لقمل قو يلا دبع ساو هل دادعإلا

 لاعاوصنم ةريسمو لصال اف انه ىدل ! ةهقل امون طاقسإب و يطيب
 وعازف اوكار اهالصةلب قلل 0 ةواس ]جد ءاطصاو فية

 طفل افصل امنه

 ع رالعسمار 3 اوجوبصلا احلاش

 د ربل لكيت اوبحلا
 ش 1 تاق هربا

 دك
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 فراتروكريا رمل اهيذزقاه
 *همالا م الجر بانل وصلا وه

 00 هديحاو
1 

 هزت ال ةماعلا
 3 0 ةععرس
 ١ صخر زمول تس اف ادرلا

 ر دامتوضياملارد اب

 اورتياؤو اس موملا
 وعراسو ا جالشل ا

 هنماملا

 نها

 3 تر يملا و ثلا ضعيف تنت ىلع طاقساب مايكل اذه نم

 ايقلعت نلف رشم ري دعت وسل عدوتملا لركلاوهوصقاو هلو كل هيلع

  ةدشهوا ةئلاحرلجج كل :لق اطمإ هتل لجو صقل

 لاهف عدكوا لقد قم دصم كل ملعدلل اق ةلئاق ناك ف اييامستساوا

لتر ف وف طوع كوا ةواضل وهو روك ذملاا كلذ“ رق
 “ اذه ا

 .حلب اه دك ال أي ان" قف ةواص اك طع هتاف ارثكو' الملق كل ناك
 اههرعواهتوسواهيكاسمو هجر ؤصف 0
 قلالاةودل قةرشكثيداهاتدرو دفود الاعالاب لانت

 ظ هلؤافتبوواولاو نجارلاذه صد عنمام :و هيلع ردا لص
 ظ ”ارتجاف طقساوهتومت يضئ اذففلو ضعانو د زينل اضعحذ

 .:هايؤتلانلؤلاطخاهييعو وسو ةارعدبتلا نهض تاق تدمر |

 طال قاههو ةالاتإناةيلهتسا زل وضم تدبحوت م طادلاو ْش

 ركلة لذ :الكولع هتالاقشرو 1 !قياتنؤلاوه ثيعأ اف واو

 قلطأو سال عتسا عن ارك و ةذصصالاف هللا ه هبوسس لاق و لاق

 تالفوؤشلركد هلا دال الا ا عادت اذئالاو كلا دام ىلعانه درعلا

 هنيجؤ ال هناغتوأو ابل انتخاب نوهيجاوملا نضال مروكذلا

 دقت عام كم ةولَّصلاَبِح نحال لعا هللاو ا
 صامت ةليوطةذاسل ةوطاق 31 ل نوكخ ةعرشلاو :ةر دتلبمو

 درو رملاو عاسالاف جوز ةواّصل انصووفو تجيذي قلعت ف نم
 ةتهففاعلازمؤعم وال اوني اق ب دعا تفصو اكلوملاو
 احرئاطنتدرو ىلوواعللا نود تاوذل ا تافص نم ]عت اًمارزومإلا

 نيِهَتس هلل هور حاطو اييصاهريعو ةرموغمل اذ ثيداحالاو تال ايف انك

 ةييعححوا اهتقيقح هن املا ديرهوج عل دب ارهو ةركادب ليطنإل

 موامنو كل ٠> نوب أر :روليكلاو نيرالا و عاهشناب اهمايقو دعب هند
 دةسودللذ نيب فيوسقلاو يدكلعا نم وهي و نول ٌقايو



. 

 س1

 تللد نيب ومات ةرحفانبافراعلالاقو هرهاظ طعهيفس م1

 ةوينصالعدلا ااه لارس وعلا رمل ىقلا تاقولحلا نايم! قيقح ا
 اعوه اناو هنتحراهتمضح نعرابخإلا:ت انانلاهي

 هدزع يتب ةحوفوتلاب ندي وار قملا له ادم ءاجإلاب لقجلا) نال

 ' اهقييشااموا دهف هيل | [صن نا ر دشإلاو كلذ ادعاعق كايسحبالو |

 هيأ امهاوج رهزنع ةرداصلاضاعإل نمره مظاهر اولكت مهنا
 نرهملارصدزا ةددق معلا نع طلو ثردك كمال هلع مراشلا

 دال راقاعلاتي كاان م ناورميتي هيلعاهبخاَقلا ْ :

 قص و لةعلاب كردي ىدااوهدرهاوج/ نعر داّصل ا هز ال قح

 ظ نيكل نيب ةرك انا انو يدي 6 ديلعمتد اقص دام ظ
 ظ ظممديرشااموان تف ىذلاب ولسالالعامهب | منو ة و ةّونلاراتاو

 تال لاق ةوالتلاور امزالاب غ رمامك ةئيهووتولا وي

 ءانيش ال اسوس محاوج لعق و دحولو ناعم انهاهيم

 لجو ةوطاعءافلآ الفن ارهاوسا ال تاما 5 تزودالو ترون

 : اموه رب ضرالانم هلرتب كا( قيد او تلطعلل اهنا

 الو طضف راملاو ارثكلا و املاوه رحال و ضرالا نم املا صنعل نع
 رستواىوالا اهبؤم ةهجوه بع الو سلا قرشم ةمجوه |

 اهراهر يم وزمرال يتيم نمركذ د امدح اوزكا ىآدب ىنمعو
 5 ولدملا ةولص انالومتو ةقضالملاو 1م طاره ءانلاد اهريو

 ةنالف و ساثلا نمؤكدمل لعل نعزي كانه نلف لوعنملا ىمع انه
 هنيضنو دنع دولا ايلا هب زوج تكالف نبارحهيم توما

 اطوقو موصل تالف ب شرتسا اوهراّددملا نمل ع لص هصيختمتو

 زامبيا زخم صتلاتف ٌةواَصلا خله اماهلئس الث اس تكف لاما
 اهينعؤو ماسإلا ل عرتخترع هباهيسلاة نشل وه ان اَقلجسخ

 كلذو ءلمدل اططبصتلاو مقرل او عابت الالعتجلا ةتالشلا هجوالإ

 ابنا
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 0 اما هب تدم نم 6 راجإل لد 00
 كي ترتم انم'وتبؤسزطملاو ةييشلل اهنا رقك<وةجبس ءانا

 + | ريس اإةامل ايلات اناوصلو تاو اولا نمؤئعن م ]

 دجةيؤصام هبل اح لإ ةرهو هيلع ةولّصلا نم ئْش حاتب الىئعملا

 | ةةتموتحتياامراعو اولادرو يو واولا مدعإ هيو زتكالاو الا |
 اهنارةازاجارعيئعدنععدلاو واولإب [هنارتقا ماشه باو كلام
 أه + اير تاكو الا ٠7 هيي نعت غل أ مرش داود كد ود

 0 تكللزهو لو يلعن قمت لمر ورايق هومر متو ناضو
 3 سولو هل نوتساو واعد ىنععه دع صمل م واركدم بْواو
 3 اهدي تلا ةسئلارهاومشل ا ذا ولد

 " | هانبلاب اراط ةواّضلادلإت نم كتداقاخكو اهنمجن 3و هئقمملا

 نك ةييشما ةيادتبا نمو لاش هلاوهو دحمشتو 3 >
 ارومبس ح انحلت 3 اشيل امقاانكاف ديز حاف ضل وعسل عين

 عع هحو فلا نوعبس ةنيراكو ةنير
 يت ض الاب فلا :وعبس ملك
 هللا ميتساسلركأ دع اوتداكومحاو املعنوت ]ب طاهحامجدأإا

 اهريعو"ةلهيسلا تشل ف وهمه ظفلب تاخل تلا نيعبسب للملا
 تال دائالاب دوك ن هزي ا ل وح ا

 امالا ةذ اضالاب ابوي أ ابؤمتوكي نا هّقح فلالاو و ةيأملا نع ظ
 ظ 0 مر ا ول كلذ ةش

 ممهيض عا نعووت لامي سون ظافلا ةغللاو همالهيلا تود

 1 يصل دضانىكادل ناكر دئللكل غب ١ دهو مدصأغمو

 ظ ل ةراشالاو هلام دنا ذ بارت مكسو هيلع ترالص قل ىلع
 : ال انوش قسالف هلق ق ةولّصلاو ةللوأ طقف ميبستلل نروكت نا

 ْ لع لاو طف هيلي يلف وتلا هيطؤسو

 ع



 سويا ع ٠-2

 3: 2 ينبدإا 1

 رؤد ههجوإغو ةهقلا موي ءاج ةرم 1000 ردو هيلع

 هدمحالو هيلا شمل لا صل ديلول ةناوزع هضفخو ديضد ممم رك
 رسما َنَعَد وَرَو لعادتناو هيلا اصلل ' دكت اصومخمالا
 بلطملا دبع نب فانم دص باطما نع نسل ىفا نينمؤلا

 00 خلو هيلعرتن الص هللا لوسر نب دنع هلئاهزصر

 دج هس و هلوسرو لاّبحي هاب هل ديس عدلا هتعنمبب

 تنك نم لاقو اهياب ىعرت ملعلا هول ات "لا

 انم لو ازهو هيلو خم هللو تيك وم لاق ماارص

 زم ص اوعجأو نيعب اتلاو باتل اسةعاخ لوفد ةييدخح

 اتا اًهيف ماق 'و كوالا اهلكده اللا دش نيتلبتل وع
 ثيداحالاو اهافعءالبريضو قدك و داو رب لاو مق
 ظ هللاءخو رصف ؤدرو امذحا النصف مري ل هللا ليش نب يف

 ةددوهو هيام صإسو هيلع هلا صْوللا ير لمج لإبن ىلاعت
 روما .ريغتسبم بنما هر دامو ناو هلع د نصه افلح

 سسك اونا اهرمل ةاضعم نمزيعتس ناكو هل زاونؤ دضو الو

 رو نيهبرا ماعأشمر نم تلح مَع عبسل دنعدلل ١ اىمد دهفتساو
 دمنا لصال 3ك دلا هتيدحو هفف الع منن وتسو 2

 بلاط ىنا نيؤع نم هيبا نع نيس قب قع نع ةيلكاف مين

 هتد اصول العاص س ظل إم صومسسلا دوا و زهزع ايضر

 رع او لضال قيود م اويل لب صاط ماظصرول د دارملاو

 ل طاهرتعو هيله ”ل خلا صطقسو زينل ازمعي ىف تبت كنا
 3 أح 2 مون لع لص نم و هيلع هلراوص هلل'لوسر لاق

 هنا روظعو هتوف : نه ملي رون قهيسلا ةياور :رفاوبل همجو فكما
 د كل ءائم عا ةماقإ صروُتل الل نرضول

 ةعمو ولا مويرن ملا امنه قون درسصل اع نم يش اًنلطم مرهاط

 0 ملا رص ثنا
 زد . ير



 ققيلاةباو 2 ةاحتتن اك كااذه

 دا دثلاو 1( ياو تسد ل ار كتف ماقتل دق نوعا تركو

 سند ال انا طقف نحإو شالاوا ةكئالملاو نجي شالا نم قلن
 | عاج هكلففل طقشو دحا قلنعإب د[ملا نم ذشيل الف دكان هلع تف
 د ايخالا جية رد فكو مهتعو ره قالوا رومسول ثلا

 فام هريعربخو مو هلعوار الص يذل اهخ انه اميري عج |
 >0 تباعا لها سنعه مو ديسافلاو يرو

 ظ تملا ادتحو ا هدحب اي ةزدل دسم وقر ان بوكم عبس نبارك

 درو 115 نيتسوئاغالث هل ةارّقو هئاق شرعلاقاسو بوكع قمتم
 لا دوتس ل6 لكن مبو ص نمل انسعس ايدل اع 20
 ”الو قلو منيلقنلاك ماعّزكو ملاعفلا وتس ءاهصزكفو ءارعم
 - تيحباتحالا بقت الصنو ممل املا ريما 3 انش الا قاقتشا ىم |

 بوك ةلخهؤا دّتمو ابوكمربخاذهو ؛اقللإب آلا نكي ال ْ ٠
 موتكم دوكينازهتككو اهلظفل اهي داما تالركد لعاف بئانوه لأ
 وا هلر بنتو اموكع نمل دب قاقتش نم هإوقو رك لعاف بانوه
 00 ءا هل او اق افتض اقم عا فواد دح ءادّوم

 ىدلاوححلا ارورجن زك اريعضب ىلا عا بولا سبع بموكم هذ اكورو
 نبديع أ اوه وخر لاذ اضع ىفف اهربغو ةتاهتلا ١ 1نيشلإَو

 هللا ءاهلجحل و متالةّرحر هدحاقافاقلاد اها ةفعشا وم جم و دس

 فرحالا| ةعسدلل دهيرشسلو هرحد هن اقل هلل احا مف هئاقل هلل !ثحا

 لوغالا# غو هيلع حر إ [صوشلا تارا نع ةيلكت ف ىف | ثيدح ء ظ
 هتيطعا 2م لس موتي أر نك ع دعت اود ىقافرل نا ىلاعت هللا ١

 لاغت جلوقل تعد ي يعلو هت'دعاد انلا نم فزاعتسا نمو ئ ٍ

 عشا اهل !طاخ تيدح اف هاوقوز و ذه ون فناكتعسةوجد و ١
 - هللا نمإكس نابحتباوىدمؤللا هلع هنعو ءاشسا نحب حداوجد

 6 3 ف : 3 : 2 ا



 ذر
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 نم ا لا

 ركسوت 0000 93 هع هيت تخون

 راوتسمود هرج دلخمارميللا ةنجل تلاق تم ثالث ةنح/

 قائس نمور انلانم هوبا رمل هاذا لاق تاره *ةدالت داثلأ نه !

 ١ داقلاقو رسال وعد ميالقو لجو تغعشلالاف ةتيطعأ

 5 7 مادلاةوعد بيجو كاف ىعكردابع كلكس

 ا اراعدب اوعدب 8 صام ةهعدكاومر ىاح تءدح نم_فرموتلا

 | مةحطقو عاب مدي مام رت تنل نش دنع كوالتي اهدا
 د هيف داذر دان وك تماّصلا نب ةرابعنتكورو

 اجع در د4 دعس انغ ئىاضلا هاور و زنك١ هللالاق نك ادا

 ف فايل نب دير ثي دح نم كلان دنعو ةنع

 هناك 2 ةررهقاخ ثيدح نم هو ديعس ا تتدرج نما هه لستم

 كلااو دي تسل نا اتا لت دحا نينامألاا اوعدي عا دنمامو هنع

 عضو يلا وكل ام دنع ْثِ داحا تيقن هنعّوكي نا اّماو هل حدب
 ةولّصل ا امرت نمو ةبيطس فا نبا نياؤرجاو_فدمرتلاو

 فل و ةيلهسلاؤزشل اؤاوه ةيؤند هل تزعع روع
 ف ذو اع ةواصل ا. هلو رإقاما ذه لاضاب ةريقعملا لدا

 ىئلئسنمو ةواي دوس شهلا دود قو هل تح تايتاو اف هيلع

 والا اهيمجاؤو ميما دنع تساثا يق دديم 2 كايت نمو هلئيلوارل

 ىددجئدلاد دع اهيضعنفإو ررخر ديد لويسؤوو د وضع
 دع نبال صروخ دقن حبوب نع عذلاو خيو دييير يم ةدايزا

 بموددلا بام غو عيبا جا دنعاهطاقساب و دل ةِظَمل طاقساب اهينجف و

 يقف يداحالا نم اذيرعد ؛احذم خف ديلع ريد اصول يانا لع ةولطلاب
 ةراصل قرت لوس ران ماةورملا نعاس ال باوك ن ند٠ىاتل

 تفشاملإق جنات لق لإف تئْس ام لاق الص صدا ل محا مليم
 تدرناو تنس ام لاق ضصنل تلق لاق لين سم ن تهدر ناو

 -اةرشس ويف تدر ناو تئشامزد اق نشدلاَو كف ثق كلر وت
 ١ هس سا عفاش ما حبش نحلم يم ح02 022203333532333



 ىسعوا] قكين د كل مجلد كيفن دالي
 لفن شالاقو مه سسحةباور 3و نسح ثي دحاده ف دمّزمل ارهو
 ةىلصلاو هنود از فيو قدا كبح وعيش اف تل موب هتك ارق

 00 ىديلعرللا ىؤص ةيلع
 . تال دعا ماو سو هيلع لص: السما ةبخلعل هرق ه ةداك
 لفقد دقو نطاملاورهاظلاب تءاماب ةرْبكلا ترش نا انا

 فكىلقل اىكذلا وح سزكلا ركذلا قار تكا كر د قيااوكدالل
 اطل دي تاوا كي اسال نا لع تالا ريع 51
 ثيدعاف دنع ور اوضر فاك راش دنع نمآلا عمق حو هب هطقي ال
 ميا اتتلاو :قملاؤرعل ا دبر لم تءاكولو ملعا هللاو روكدلا
 رح درا فعالا منيل لاو رهلا ديرو ةيح انك نم ةطاحألاو
 صك رواهربعوو رولا سرّوسو للبي ام وحد ءاذغ ص هلوام
 بحاص وراك صوصتفوهو بدلا ءايب قاوم عجب سلاش
 طظفللا بر خرإحميلجْل اعل هلل ١ تاون ناوصر سو ه هيلع رتداؤص ىنلا
 فاه انرغالاق نعح دعت اكرم ى دوتىندرو ىئعملا ةِشاعم
 دلالاهو قععااهاضروبهعا هتدارثل ريتش اوببكع تصر اداطشعلا
 هضضؤزخت اكان اقد نطع وعم نعت ومر كارقحكو ماه نبا

 دور نست لعوب ان اكوقجدبا لاق هراطد نعل اكل مار هو
 اهنا هريعو هو ةديصول اد اقورتك : داصملا هئيرطلاا ذه > هدوسي كزس

 2 دحوددعتل فاو متيبحل هانصم ّنالا حاس

 ارا ءاعذل ا خاوكل س د3 و هتنا لحد ىساضلا ىزولا عددا ديصولا | رماد
 فروا ةنمللاو ةجآا اك دف دعس نوقف نام ءاوس ر دصملا

 "| كروط م لعرقعدملا عرفو وغادر اكف تاوضرلا وعرب ج
 اوك ولاد او ةوغنسا دضخأم :ةكؤاامإك دب ةكؤب ديكو نيعخ قا
 قه ردعاقما در هنو س ناقموه ولج نماملا ماما

0 

ٍ 



 0 ينل لاق زسو هي هيلع اص درع هدف
 رزه رز وضوم صامز اقتنع هكلاودر ةلباصتلا محل نع ثردحف 8

 تؤودشلا ةغدجاب هنم تالادؤ دروس دج هيعمالسقتا 0
 ساالاالازمرإلا قهلداؤا>نملك امير دج شره الا تينت قح

 ابشعمرعادي ذرب هدماو لكلمشا اهكراو دحو ولو اق يلو

 جال فغتسا الالات زداقا>نمقلخالف هومز هإت جالو ظ
 0 "م مثريو دايز ويد بو

 لو :ءامؤو دعل اذهىجإلا مدحأب ئلاةأمو١ دحاد اجلا دنيا 1

 هدو صوب العدل صل صامتا خا ثم .دح فذ يلا

 23الف ءاهشلانانع دابي حاتم ةجار هل ردات سو
 اذهبي امدلاف 23 درع ما صوتلا قعد سراج ةحا ر هده

 فاطم نب ديس زف نعاوبج خاب داتسالا جن ماشه نإ هاكحاه
 اذا مولا دنع ل لكون ع تاعج تنك لاق انما وجر ايدل
 أن افيد يمت: لسفعتل طدلسا امولعما ردع يهصمىلا توا
 2و مئاتكاس تنكو ىانيعومت دحاف د دعلا تلك ادق ىلايئل اضعف
 اةحنا سادالفزلاب0نإندذه ]سو دسمان اوس يِتلِاداذاف

 حنكقرإفالعةواّسلا طك اد اريضلا دهم لافو ىونح ضيف
 مهن او ”كجو بف خوي تر دتساف هذ دق هدفا نايم واَسا

 هزيار اهم حوم يبا اذاو نجلا ةداص تييناو نيكل 353 |
 أهدكمايا| انايوعوردحو كسلا هجر تصضيدو ندو هيلعرتنا ص

 بحجاتسالاة يامل د أهدافا ةخى هايل موناك كةخود

 ا ة و اجركذ ل اوكتبل نبا قاليدنم بوك د9 ديس عنو
 :توراازاو تلق ةعادو نبالاقم امان ١ لكل اط|ّيخلا ديعس نب

 قس هدعرتن الص هلوق ىلا اقدوتلا "ده 2ةيقح لح

 وثيق رقوتلا ةيدزمم اقفل لعةواتل يعوق اسلم



 الصوت در اد هارب دا دإم يلي 1و ير م
 هر اهنمزمت هنو يطعم اور اهم دج عع اهي سوا سو ديع
 0 او نطل ابطا لس ودرع وتر صو ن اكألو لكس
 ظ ا طرد انسومدل تامل ١في !هصد اصنح نه ناد

 هحراوح نم ةحراومبوا 4 هس رثع الو هيف سلجي الو مضوخاميالا ْ
 2 هرم مد دهاؤمكرلا ةح او ةحار هيف قسو الا انيثن ةه املا

 0 يسال هيلمرع ىتلا تلرطلا روتر
 ظ يلع قصو عموم لكم داذا سو هيلعوتب اص د تاه ةماركل ظ

 ل ' ةبتط يود هن تلو هزكذي مضوملاكل و باط

 ئهتتنا ررولا مظع اهب رضغشورك ذآ اريل اهم بيت ةولص هلارزعو ظ
 . هتس ناصر طاسلا هلا دبصوبا : : لا هركدامم اننح هاا بساني مو

 ربل ما ولا وبا وش اا ذنذحلاق ان مياترلاوث حلات دلاتنا دم ْ
 وبابا :ل| اهب دحو ةّملاماطىدربلا نأ نارعوب اش ءلامدف ام. لاق هللا

 | ةكومملاولالاف هه دتحنص مطل كرادوف اموياث القل ١ انعتجاف ناز
 ظ لاققيتلا لا اوس و

 1قدير شاهد اا ماوعا ةيئاهتدرا لعاب !اب رج ؤا دس :راووبا يتلا
 ظ اوال هقدعادل اذه داموا عش وللا ذكواذ ادخل طاب
 مةلاذاي شا لاوركؤرتنتر 5 د هيلع ال صوْيلاو نبا نجاه
 00 يي و آو ئكؤ ىلعولا نسف اق
 مان ماقلاولا ايشلال لاق_حدلاو تكف داعو اهئينيلا شنت ما 7 ”لفعض

 : لع مروف نم ةشعرا جو دلو 6-0 هلسللا ةيعاد تفش

 قدلسلا باور ناربجل مل قحش امة الات هللا

 ةوراوز اقم لسو هيعمل اصر ”ايصا نظيا تارعولا ها
 كديعير نصال اجر جد دهاوملخ هاوس ةحكدَف مه رتل هللاو
 فوزي تلا دبعفاو ديلا 1 وبا هع تاج زم فلو: هنا



 ل هلع لف نونو + ىرارلا#» جتااويشاج وكيت )+ ١

 لن ةقواطلا ةثكم هربق نم دحر كسملا ذي ةحار نانم هتلادزعر'
 اهينو ةريهشلارئتلا و ىذا 0

 ”اسلاب» مال ثكلالق و قفل ! اب لق نال لولاة نيعالوعل!»

 يقتل اوهكذلا كلندل ااههب دارملا امهملك لع ءاهتسل اويل انمار نا |

 سه سان يا ايي سطت يضع ل حا اج ليام سينا ناب بيدا ]ب 0

 متةقاطنمتماقآلا ل دبدل جّرتال ا اهنمجب قاف ةقبتمل اجنثلا

 ةينطرعار تونس جون جراس ىئعمو دحاو ضانعمو ةعادو 0

 ابا فتسم خولبلا لال لابفتس الاس وأي هنبصن زوجي لبن ىح

 ةهل)الامتح ال اهو أتب دوهر روجيو جراتل اثم ايقلا نم نلِشام
 ةيكوعقلطي كانملا اهنا ف ضد 1 يللا اهنا ةطلا
 ٍ تورظن ازااهتمالا نمرع وا ّلعو ادجباملعو اهطسو ىياوامتسلا

 ا ذهوألا كسول اايهتل او نتن العولطد و اهبحاون لعو اهييلا

 اهح انوااهنم كيجاو امج انمريوا أهيم كلا نعام !ءامتسلا ديك انه 95
 لمحو اهملغ كا ءاىتملا نانصولبو س اسال 3 3 بّوإلاوه' دهو

 <]ؤ ئاتلادعاماو لاكش ةلف لالا رعمازيداإلا وظد_ى الا موقملا

 اهكءامتملا نكشه الخ اكبش قدا ممن دف اضالاو اهتيرجتقاىهتلا
 اهريك دروبي * هشنوم م ءاوسلاو باعلاف اضيا دقت

 جارتي اهذ قوث نه اضع ءانب اال ]ف تاوعس اهحجد
 صال دسم الر فس ا 0 1 ا ول

 لاكشاالو ثمنا تل اوركدتلا ادق وجي دندكن اماما 1 دااريسكت مج
 انهزتاجالاو ةراشمال اركدب 2يلييتملا زل اذ انه سل ده
 لاجإلاو ةراشسالاخ ثينأّيرلجة كار دهؤلان :لؤو عاب من وؤدىلي

 ذوو ةعادو نبا نعد امة يؤ اوه هذه 2رسن اكاضم ةحياراهيع
 اهفعضامدهو ذيل, دايحالاو ةداشالاريكتتراح نعي داذه

 ذحاا هده ءاثنم وى ااذه لّوال ادع ىمملاو ةياو 1! ةمح



 تاتا باول اودمرع بوك اصحف د حزعوفف هيأ دعا يدعلا
 تلاع م ةجيار ةموعشملا حارا ه ده فال الع ىمملات دن
 هيل اذ اضل نهىكذتل !تيشك١ جار اقاوم لحي اد موهتلا وم
 : اووتمت اذ !ةكاللا ام سو ةيلع اوس لعن قصولع اهنا و
 هيطعرتناوص زيئر عد يد ؤص ىلج ةجاد اهنا اولع زئيطلا ةعارلا كب
 كلج وفل قلطاف هولعد ا مهيشف أو مارك دام اولاقف سو و

 ةييمؤلا مالو نمؤلل ديعلا نا رايخال اجبت رك 75 هلل او ضعبل
 نا ما اتناوروا عا نانو ةيعرحلل لامك ها د هلل هلابم
 كيلامىضرإلاو تاوىتلاؤ ساكو ةّرحاف الخةم الاوزع فالخ ديعلاو

 هرعدجل وروفكدل ايدك مة ءادو نبامالك م ةّمنو لجو عدلا
 زيكا ]هيلا ]تنل اؤوهد 00 عيوش ةمالاو اواوزف قواو ا

 زل !لعوالعافروظلا 2 يلشتب ءادب . 0 نينا
 د اغا لكف رادع لأب ئطعلا قال ريما دازقا اًناك : ةروهتملا ف دالا
 ال هصلورتوا دنر دق لاقيت درعل رب دوشلا ديوتي فو ان ئطعلا كا

 هيلعاووطعلا تال دفتل دلل الكت اككدمدب لاو تال لاو
 3 وشل ولاو(3اؤمل ا 3 لاق نكل هيلع مالكل ائبي نا قدتساذ يدم
 باو د نصف ٌرداوه هع ابالا هين قب اطملا ب وجو اولا عحايوح
 ةشوملاو هذدار ءايلافاهدا دب اوصل بإعا هلل !واددي اديؤرمتفلا ديطت
 هل وكف را ةمهباع وادع اموال مالكا د ادب ل قو كيقرط ءايلاؤ

 فخ لومنملا ءانلإب تك ةسو دعيت لصرت دعما تلاد اودع
 باواادل اهيف مراول ؟؟يالا امهي دعرذ دو اءةشم نوك ناتو شل اقام

 ايش كثيداحال ادب تدرو دوناْولاف ءامسل املاماودإل ٍظ كيس راعو

 ' رمهضجرلاقوو داع مشب اهذ ىف ذك دل ذاومس لوا يخصه ةرضنلا

 باوامؤنح وح درلارصوملاو ئشلا لاقي طل اوهو بإب مج ءاعتسلا
 1 الاب زجااجكا ماوماملا الصوعيسبس ]يك قزم ٌكونجمو ناذلا

١ 



 ارا يول الانام ذعدتجلاو ةفيبالفلا دي دراللاطنا

 6 ءاىسلاب اونا مث هولا قاقثما ة ةرعش كل دباورعإت مزجالاو

 مازحالاو ”ئاح ةزواعلامارحإل الحق خخ ها قدا نها بهدم دمو دءاسالا

 الائوع ةلتاقلل ة رولا هاوك نم ديكر ةنلئاقد ةّيلفسلاو ةّيولملا
 مارت ةخ اذاف روكدلا لئاقلا ةد 6 او

 اهلي كيلا زعر داق كاهن هللاو ةولعلا مارال قزح نكما ةرإفسلا
 هرودت ولاا هيضو تاوىسلا نم ةرولولا ماسجالا قزحوعر -

 اقداتلاو زياد دارا ءامتلأو دقن نم اًضيقتسم وي

 ياوداوعانطع مقرابو ,اهتملا يعاؤطع تلاد قلو اق طض

 رضي رادو كةلإطاحأ اه لكوهد ف قى دزمس عمج نيانلاا مذي تماق دايس

 هش اهتسرترولا اقواس كافور ةظورا دلو روسل اك ءاط و١ ءاخوا

 ىعو دو أشلل كلذو و ءانعتزساو عواد هحلوخد هو ةاغلا ءاهينن ال انه

 ,طوولا اهلا ىوبرهين قحوااىلا 30 ذح لهف ندقل ما[
 وارق ةيوتقوا ىكاناهاجامت ىلا قال ءارتلاو زىلا يف وب ف2 قح نا

 وع سولو كا دكرسلو دع ءاجال أ 3 قلاب اهشل اعد داو روهيتابهذح

 1 تي را ل

 هايس اهلعقلطي اهلكو شولاو تاق داشلاو مّجسلاتارىتسلا نم
 تاويثلا زالت داملا ةائغاماظل وها ذهو اهعافتراو ًاهولحا

 0 نص راماوهو هلوح نمو شولا للجو تاق داشلاو

 دادر مملاوأو هذ عاود سو ا

 هتمح اًدمالاو ديعل اكيذل : نوزغتس د حسو هيلع رد الصربي ْ

 تسل هلع از صلاقوام ىااهيلع م اىل امل اذه د ثنا 0

 اح ووفلقث و جاوحل اومن ءاضّمب ثدداحا تدرو دقو هيلع نقوله

 ظ افرك زيا لعارطاع جاب هدعف اهيعرتعملا اهلعل ف ق د مس ثلا

 .( ىهو اهفام كحق ّقح دودلم لوك د يمل اذا ذه ذحلساذاو طقف اه:



 ازعل اماهزم خلو هيعمل صول اوعةولشلا» ب
 راداؤصلن لوس لا لاق أمهع هلل اومر هللا دبع سراح عدوه تسملا
 ريكي دو ىفانبا هعومس اكورد ةخالد اجئاسو اينذلل نالت اهيم ةجاح ةأي دل تضف “هم هامموب نك جعرص نمو دلع
 نعيد وسل اووف انملا هنعم دد نم ظني املا امش نموه ف ليعمسا نب
 ملص هع وصولا رف دصئقو به لش ١ اًنغلب لوقن تكورا نه
 | يمد لوشن متل اطنولصم هتكالمو هللا نا ذيالا هدهىلف
 طقشملو ]ف اب كلعدلد !صاللم هاران ةْرَم نيعبس اهلوش رحاب
 لل زرعّوطن جودا دنعرلو اىمربعك نب ١ ثيدحو 3حاح دل

 حي نم ةِاح هيلع بر دكت ندب اهسكو نيتلا مضي هيرو داك |
 تيب ذأ اررمالا سصرلوصح ف بعرو ديلاطضدو ايو حاديام
 وا! نليْركا عراضم يكبح وف دل اواوفنل اروها نمودّيوني كاوأ|

 امهر ظنتموت دوو زل ارنكاو ةّياهيسل نتا اقوه ءابلإب "دكه

 . ًامث اكوعا دهرذ3 اهت داب اب لوشن صاع ةرث اّذلاو دينا دتبالا نع

 بوكلاو موقلاو موهلا ههرت و بحاذت ١ فيت يلد ءافلا
 ضملانؤحْدف دمرالبو نو بلقلا نعام اه اًدّوم ديرامتح طاذلا
 ضمزاكتو ةهوملا تالكلو داوسالا نم هقوتيو فاؤئام بسب
 تاوملالاهت ملادق وساهوحو قرر مججق اندال اضيعضَتلا» ذك
 قرا وتلاب روفتنا ناويحاملالاعت قوس اموهليقو هاكأيف
 ؟افمالارادفم اههقْرل !ةيراعلاّناب بيجأو ةدداعلإب هيف ثح د
 طش ااهب عفتني اهيوكو ثعلا مف دناف قدراهب عافتنالاف اهب
 مداد بسالابتك قرا أديم ثي لد 3 ل سوسحم
 هادف و ليلوف 53و ةويكثيداحأ كلادؤ ءاج دقو لحوم
 . [قسا تف الوصحمءاكسرح اة تر طوبتسلا نيدلا الج فاعل نيلأتي
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 | ئتلاطعةوضلا ا دالاس اقنع هج جاو مو قرزلا
 7 -قنوتلارداب اهيعراشنبو قدام يجو امبس نوكت ع هيلترتراؤفضأ

 عج نيجصل اريج نعد و هلضفو هّنمو دامحو دقلخو |
 تلا نبيو لئيساعك دل اوحاو هلاففا تهاهسس اذا لص نه لعاق مسا

 قشال اعرربجاو ئشبامب كلذ تاق دقلخ نيبو ةنجب امد و ىلاعت |

 تفب_هرراوقلامع نياريوصتلاب وتلا ديبعانح نضعبل !دهي دالاو
 نير ةقبطق لاجللا متوع دزسملا زتص نم ثر دل ةغانم املا
 رجؤر تاهو ذ هده ةهتاكحو زماحو او دي وهأر نب قاىساو لمح

 لاقذ اهكافلا نبآو طعادو نباذ يجو لاوكتبل نبآو عسا مهنم
 لف اهدل ايف ماهل هَسأَف تاخ قامو داحانل ناك هتيا ديمع
 يمول صحم زمانا ١ را ص تيكونلاهسا تيتكاذا نك لاذ امب كلق حروغ لاق كب
 , 3 لاق كف وصلا نمر جر نرخ لاق متنا نم حام اهيببسسو ]سو هيلع

 لؤغلق كب للالمهامدل تادف موثلاو هتوهدوب ىلابحاص تنآدا
 ] دا يس د راحاذاف تي دحابتكا نك لاق اذا تلق
 ليقول ذبل لد امخق باول كلاب قتبا خو هيلع رترالص دعسا دج
 اطمفردز سي فربما اللا ديعول اظل نعكو راح ادا كل د نيح

 طي ونص ناك لاق بم ملص ايوح لاق قنص نب نايفس
 اههلوحر دج محيا هدعو مان دقي أف تاث ثيدحل قعح
 مراودلادهات ثيدحاومرلطت نك يل !ىملضص تملادل يش
 لف لعزل وصرح كد ده ثيدح قي لذ ثي دل عم بلا نك لاَ
 دات عر فشق ناذاكف 34 ديلع واس هذلاب تببكألا
 ركدد رجول كتم نلذ وسر دعاني ةيا42 موو ةعاد و نيادنع
 ىنأ نري نعزي دنه نسآو ةعادو نبا ريَجَو ل اوكشل نبارت عيبس نبا
 فغعا اذ كب هلال فقام تباإي هل تلَقف مونل 13 ىلا تيأر لاو يل

 | را طسو ةرسيع سوق ارا رت



 يي

 ريو ودبل

 فيي ١ .بينوسسسل# || |١١١١ م تضمن ._....سيشقا#

 ,حاص وبا لاهو لاكش نبالؤ جي ديرقل ابان 5207
 لفرز وت موتأ اذ ثب دكب هسا ضعبىوئر فوصل اهلاص ترثلا دبع
 000 تالصي لاقف ئش قِإ هلل ىلر هع لاق< كب
 5 |قصال:نضوه د حل ناكل اق تاك دنا ]سو هيلع هللا فص
 -ةنكاادع ده جرب إلك انو تلاوه عاش اهتم توتو ١ كدادن

 ةعانص هلراص هزل لاس هْسَح سعو ءو همك اولا اذه نم
 للوهضر الاقب رول ابتكرهو ةقراولا ةعنص نال قارول اوهد
 اهيل 2 ةؤصوهو ارا جيل 33 رافم توما تاك قا انِر دولجوهد
 ل اذاوه اتا مانملاؤو نرد ال هلام تنانق' اف اغاذبص
 ذب زراف لاقعرعي حص لاما" ذد رورو رشا خيذارقالاما نك
 رهاماهينمو يشمل جاسم الف دتقةيوح عع ٌراماهيم ليم انملا
 اعل اإل أ هب. دب اهب لك ؤملا هلإملا ةطساوب دن ااهّيلْكيورَتم
 اهب اطزشملا ةروّصلا دات وك تَمَحملا تاسوسحا روصو حولا
 | موثرااذ ضورحاو تاوصإلا تعمل كل ذو ففاعملا كت ىلعاليل د
 ورب دهز اح ئاعل ا لعاللمل د9 "يباع
 ىائلارك سيلا دبع رم وبا بالو باللى ةبحر غانو رشم
 تحال ايخ صرضنل فام نشل اب ةمسس/روّصل !لاوف كامل ححّرسو
 توسل كل ار نع تفصو درع وأ قدح ,... لاب اهن ولد مل
 ىول ١ ةيادب لاثملا ناكل ذلو ل اص ىزع صاورص ئفاعملاو قي امسب

 لل راب كارب كاوا 3لاملاىلا جددت هزئاواو |

 أ _ىمتنا ءايلوإلا صولسو هيلع رئااوؤص هت را نم بييضت هإ م
 ورز اا نيآلا ديدسلاو م وللا امؤل مان دصم مساره م املا

 7 دالذإف جاضنالل بلاط نط ابل اىل اي زيزعلا رولا عوح د نع ةرابس وه

 مولا هريعلاَق و لعتفلا كلذ تيل اهارقاف فاضنلا حوزلا اهيعبتي

 4 .ةدعامتل ترج بو طدوع عام سس داورل صرع لاح
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 اساراسحالا نع ةره اطل اس ا وانت ثيخي سر املا دس نم

 ا ةدعملانم ه ماو دل الع دعاصتمةخالاّناكلادو

 سل هولا 7 ندعموهو هيلع تلوّسسا ءايعو ااروتش هنم

 مونلاو ةوذغل اوهفرصملاةشداح ءاليتسال اًرمعن اف ةّدسلاوهو روتف
 عيج ناو ناظميإ او مئانلا سب هيحاص نوكيو ساعنل او فمع

 لصت ناوإستلامولل امهف لقعلاو ةّوقلال از او بلقلاب لو دسك

 حونل اوفس ملاذا ىريشل اهساملااولا راتس الا دل اق اة ابل
 ىذأ اصحضشتل اىفام زداوملا لاشملاكا دلكا هلتلَّمف زاعتتسالا
 هن وعز ملا  هراض_ خس إل كب هللالعف ام هدنعالملفملاو هل اًنموه

 ءانسبلاب طمع للاّدف قل ام هناّملو نوم دجنومانا هل هايؤر نا

 شصيوهدعقم كريو هتمايق تماق دّمف تام نم نال لعافلل

 ةحور لازتالو ةلفضلاو مول ا ”ةئح دنع لوني راثلاوا يم

 :ريمأ روحو هب همم رو هل هللا انلماعؤبا دعمو ا نونم

 دهشراج حور اضعف هل قل تسب هل َتلَمَف
 ضعلف تطقسو و ةيلهسلا ةخئشلا اق ءافلا تاشاب مك منك

 0 روسنا فوه انمدا!ذح تشب هلله ة دقعلا
 ” اهفتسالااملحتلخد هشيم ءايلاو مْوجملاوهو دام ىلا 00

 امري لدازضف نم ةرمغملاهل تلصح مب هلئس هن اكو اهلا فان

 .يلعتلحامال قالؤَسل امبسووهافيسبس عم ناماذ او ببس عموا
 لاب ةطامالاو اهمنكزعوقولاو ءايشن الاقب اًمح لور عم ىلاولطتلا مره ١

 ل

 لاحرل !ةيومتو هضةِيضْرلاو هلا نم رومغملا رولاب طابتمالا انياَت
 رع ةزوضملا 4 لاه ذحو دب قلعتلاو هتيحو هز ايس هتلاب نلفلا نسحو

 اداتكلازيض ”اايندلاخ ئلان اوت لاش يعارتد اهم ركلاو لضم اضخم

 ليو ولم 38 مانهن ىذل اوريكوم عدلا عبالاوخل دن مسآ تك
 دب سيار دع سس هب لا ظفلز إلاّ
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 : يي لامعا باكو دسوم هيلع هتناررص

 مناك جاد عرقباس ع تي تي دنع د ٍطقق لاسلإب ف1 نا

 كلردؤ اطعاودل عدو و آلا كلذ ديطع الو ناتضمب لاحم ال يذاع العا 2

 1 اب وَلا هدهين نلؤملاق ١ث 7خرشببلق دع طخالو تممس ناالو ظ

 ف

 قطو رعتلص ريع دانك دام ادرك متي انور نك هريع ب لوا

 مهام ااطعب 3 قاد ظفل طقسو ود د اطعاف لزع دلل د بيس

 ٍ بوسنلل)اىلاف دح ورشا تنحا لال يع عق تار نوعإل ىدلاوا اناس

 -داج تعمس نذالو اهيلصو ا ام ذذص تار نيعال ةلجد تأ رزصتملا

 بام طححو الف ىتا كاهن مالك اداهيابق نتا لجل لعةفولععم
  ةزحالارومأو ايس الب لكشتل اورروصتل اورطاوخمرعك تال عدا عا شب
 . نما: كذامءاطعاف دملاعو ةقاطن وىتسحا لّممل اذه روط نع ةحراج
 دلوعات دال خالل ءالتسم اه دحانكوو هلل الضملاهيعببستمو ٌمدغملا

 مهتشاهفداذعاامو ةّتانم لوم ةيؤرو هيلعاترود وه 1مقلا لق

 :يالاق سيقطيطخاإلو تعمس نوال تدار نيعالام اهح ةنكلو كلادب |
 مس ديرعرتب الصمت الوسدلاقو نيعا ةرث سرهؤخ ا امرستن لت الف ملاك
 تدار نيعال ام سكااصل اكدابعل ثد دعا لحو عون ر نع هيو راع

 تا امج ام تمل قحاب ور اهْن ال اهب ابعرعد اهاضق ماتش ل اضنلا

 سلا دحومالو هذي دك و هنيز و ناطيشلابع الت نمالو مالحا

 هيلتردقسديلعة واصل الصف نم اهيمذمو عبد إالا عيابطلاماههحا نمالو

 اضف ومالا :دووعتلألامَدَق دقو ةعبرشل !نممولوم تراث سو

 1 راشاا مامي رهو ئسياال كال كرم اه ق١ 3تاص هل وللا

 ظ . هاراوس از نعاودعلا دكت نحو ةوَتلاازكبا سرت لل دب هدعصو هيلا

 "نزلا تيداوزيعرصةميقحاي ود هم حالصلاب يو دما

 | ةحام نبأو اف انملاورخاو نيئمشلا دنع تيتو ملعادتن او ليو أنما

 كراخل اجيرزملاهراصنالارضتلا نب د كلام ترند | َةْررَج ود اوهرشا نع

 1 وو دم
37 



 *.. سيل با رب

 - سديلا تحاول قحرك دحا ضودال لاق سو هيلموتراؤصوتلا | :
 تمةال_فئلاوعلسو هيلع زتناىلص هر اثبأب 0

 1 ولم زادب نرسم نال دل امودلوق ىف لاملاب اهيمتساو ةدورتض دحا لك ىلع |

 اسالارصا نال كل ذو دلول الع جلاول امردصتب راض !ًذياوروونطعل اناس |

 ا ا و هلعوتد اؤصرتلا ل وسر م ماه

 لارواحددو يول ةوظ نم نيحضو ١ ثءالتو اريساو دحاووا نيش هزل

 نيس ناطق د ١ اللا دريعرف و ةنسب ةيأملا دو در رشد :رينس قالَ

 ةقيقح لبي ال ءامكدحا نشولال و هيلع هللالص هللا لوسد لاق لاَق

 تامال هاودللا دك دظمزتالا اب اهتم صوم توكنالو "يالا
 هس مول بح ن وقح قح هنو الح ديجي ذل إو داّضلا خلال اققس

 مق هلع دلل قصلاو سنن نعو هيض اداوبخريالو ىلاعت دلوقل اذه

 هيل يعادل وسرو هنا توك نا ناعالا ةو الح دحو دف ّنك نم ثالت ْ

 ”نوازهاو ارشفل نمن اشسال اوعّرعي املك لم اسس اههاوسنو ارهاوس ان
 موتو دلع صو تد الوسر ةيرالو لل نم دنع هتن اوفر زهسسلاةو

 قولان ةدالحقو جامد هيوم هنو لاوحإلا

0 
 1 نمو ةبحلا لم اهوهف لاح لكف كل ذممرل نك هنصفاومّئاو هذتا نيش
 ريتالصدلوف هليلدو اهيا نع جنجيالو 1 صق انوهف رومالا شعب
 ,رسالاق ف ون امزكك' ام ل اق ورمهيضِعب هنهاق راف ءةحد -0

 ”ةقماف إل اهتقوول اوسرو هللاّسحي ةناف هنعلتال الؤسو ديلعيتد اص ٠

 خل دضوفرور تاء اًهلورو موه امونمت الدإ اولاو دذ اول اوعدِمَدَقَو
 خت وسم ارمتركلو ابايثلان من امو قمر اسي امو توفول اوهو اهينع

 هذلاوو ءدلووهلوق 3 حا دا اول ايعدلولام دقودلاولاو دل اولاب يعبا د

 مدلا وو انبي ماو اهرزعو ةي هلا ومشاكل ذلاولا دا
 قنا زموع ههيخو هاو احلا قي اوروعدل اول اعدل اولا مددت يشل

 هل دحاو كال ةيرتكذللواهع وزو بست بيعي دا هدلدو



 2 مسدس اجا نيعحارساتل اذ د]ومت مك
 مهري أ ضصال او كارلو قراعملاو هيما نم هالو لا
 كزمواًويدرمانامارتة ف امرع هويت ءالؤح دحا تحف لابي دقو
 وكدح ضلال ٌثيدحت ظفلو اكو لاج د اعتماد اوهو هوخنوا ناسحال

 ا 3 ذو نيعحاساتل او دلو وه دلاو نهديل اتحا ١ در اقح
 هالات ندال | طز ام وي .مزل وو هنلاو نمل دب هل امر نها نم
 1 اءاهرتغو هلا وو عرل ىو هنا لما
 ظ 207 الينقالاو دنسرتل ومر ةررهف 'ثيدح نم دراهلا عزو مكفاك

 5و هرصقو هرصا ومد ا لوز هرلأو نمديلا تحل: يلا ١ دريك ىلا

 للا دبع دح نفر لحن .حااىذ دنع للد ١ىدر باطخل 0س اعيد |

 ثار ةطولاو دهس تي زاير للا أنو ذعر اود ماشهنب
 .ن(ع ىَسنألا نت سم لالوسراب لابحا ا تحل تن ٍلسو ديلعرتر الص
 راو ظفلو نم ةرابز:ئضانماآلا نيشلازمجت3ل أعرشو ةلمشلا ناو
 تلج دينى نجرب وو دوعووشنل غل نمكاّتحاتنرال
 يسمن هلوطن هقيقح دصئارممتو ديئاثوهؤرنو هباد) داهادزؤم وكي نا

 مالتلاو ةداضلا هيلع دل لان لاف ءايشاىبع قاطترسنلان ال كارتشالل قو :
 .كامأ: كاسر ةقئاتلأ .رنس رهام اكلا ناهيالافع اه و

 ّْ يو ءايا نمو اموكحن لزق انهوم تناك هنعرتناىنمرر هج الاو كنت نم كلسمد نم

 مرعب قيم هتدالوسر ةيضضف ارّمقم هش يد تاك لاق املإق
 . 1 ةمانقو هردق ظع نصوشتتسا 1 كلذ و لوح نم بجحيام نمعب مانشلا و
 1 اغطعتو هاذا وك م ةراشاو ةدايزإ اياطل ال دحو و دّقح نبك هرما

 1 طوس [ىالالصاف معادكلاو لاقام لاق دق اعافتداو هنو

 2 ةهؤترب.اؤزما او ب احب دو سيلا اكو تك لصإب
 .ً داموهدتن تاكو ب ةربع الذ مص اتحال رن تدل ائالاباب كاب مابلا ١

 كل ابحالراّتخال بح انه دارلو لقشر ايخا انحي قاطنا



 كلدل ناهفيكلاب لاو هب د ب
 020000 هيلصخو ةئادسنا دابتعاب '"دهو ايداتخلا

 تسانكت هالو زتزودبصلا لاو ورالو دتامف وجر قلي دتإل دا دنعال امقنالا |

 رضع تنعفواعتدل عوجرالو وتحت س ديلع دؤبج عبلقلل جارالو
 راش ئشب عدالة املك ديعرتد اعدل دنع ند زيف رجلا ق كو دتعرو
 ٍفتنمو ةريدرا نهديها ىف ةيلا اىحإر و هلاحرسو هيلع كل زصوبلالا

 لاح ةماوالاقمدلل دل لاق متاع حبو هيلعمتلالصوينل ادب اجاف هيلا
 ب دخيل لصحتك دنعوتب اوضررغ وطن حو نعت ناذاب
 يعل اطوالادلاج هربا اكو لن اسحلا هل اهارع 7 داوسر ورتن اكتو

 ' لع فسسلا حل اب ”تهاف ْ
 ْ ىسعل مدل هابحاتشال ب انكلأ كيلع ل راع دل اعرعلاَعَف هوقو كلوا

 ىضيتمإلا ماعبدل ف درع ززرانص دهيسادمب هيخاالو ةودج سوا
 للا لوسر اهرعش تطنسو دل ةزعشل 3 داذ َلاَعف هلوقف فلؤملا هركواع
 طلو ائزلا ةقيفحاطكتلصحو قيام ةمرعاب تال اَلسو هيعمباؤص
 مون لصوتلاب اهفوضلا ئسإم نم-لتبحاتنالكر ذبل دنع تردد
 ةتافريإلانف كلضن مديل اّيحا نوكا وح هديوضيواذلاو اللسو
 ىابنالا و هيلع مو ضْونلالاقف شل احا تن الوتلاو نال
 نشلاجاقو كنايارعاب كالا اهرزعي ةتلهيس زول ف ذب دل جلاو
 بحراشلا نعت دك القفاز عإب كناهي"# الالة و مايد ةويتعملا
 ةااذه امؤسنو اقمكسو دئع رع اقصرتلا لوس طاف و انمةذاموه
 1 دياهرلاغت اهدجأ لف ايف نعال اهلكرضنعلا اذه 3 ةيقاملا ثيداحال او

 هيلع د اؤص حم صو مسو هيلعردب او ص لوس رو هللا ةيس ىلع ظ
 ديل ىرحا حراو ر نه ما ظماَو مق 3 3 هيلع ةولضلا ةزيك لسو

 لو الاولاغت الاو لاوق ال "وباطنوه ف دّصل 18 اص [صؤما ذه
 "متي د !ولزاونويجت دبعلا نوع شيحة ين الولاو سلا ءاوئساد

000 0 



 لاحد , قدصت 2| امر طخاف نطاملا ع اظلا ْننَف اوم هتونيدلاو

 كلذ هنرز اقم دب طن اعف هل اقمقا قدص هلاحو هب فضا امو
 دل قاضتلاطصو نم رست مصولا!ذهؤع داك ناف لاحت اورق

 وهومذدأ ا 5 انتلاناك لي قةلغلا قعر نم والا دعد
 اموعدمممديد اروخم داص مد ثيحب كمال رهاظلا 0

 هتضئاشالاو دنم بأ ناك هللا ذخد نم فاصو الا دونا

 قدّصلاو هلل همحو لسا نه كوع ءايشاال دكت ١3 دملارهد
 ظ ةلدسررخ هلئاالا هلا |ال لوقت : لماع بوك ناؤه ئالاق

 .امدايمتس امدعو ىلاعت هللا كوس ام_ضفر سو هيلع هللاؤص
 . لإوقالاؤ وسو هيلعمداوص هلوسر ةّدس لهلاد دلال هاوس
 نوعؤ» ايلاورهاظلاو لاوحإلاق ام اقملاو قالخإلاو لاعفالاو
 هتبوبز اقوفح ماشضلاو ةندويعلاب ءاؤؤلا دحو ىلع لامع

 ايمان قحا وعملا نم ءازحملا الو قدالدلا نم د انتا علطن تود
 1 201 تبيح انا آلاَق العدادقعو ةثن راك كاذؤ ادي

 0 هلاك اهلبصاب هلصا رت ١ ديمي طورشم تاياالاف ىلاعت طقف
 . هيف ابليسصو هولا نالقس تاحور لدم يحلو ابل اهب

 ْ قنا تزكناوزق اكاد رش اايتو يكف الخلا اه" ةحو سالو

 ٍْ اهزكاو لاوقا فالحب اب تييلو لاوحا غالتخل هَقْشحاف

 ٠ اماو حالو مواعلا اهنا قو [هتقّشح نو داهج اغلا حخحر

 3 اسهنشيطوا ديد هيبتلا كيال انادح و د تماق ايف حب

 فحلقلا هيرو لا جددا ةّيحلا قورز ريتال كلذ بّوآف

 ] ةفلاخ الف :تعداامقنإلا دنكعالوم وسل تافتل اللاغاسم ديال

 هقِيقجه امل الانا ن طا سر وجول هيلعراتخالا د وال ه دارت

 . | هلزإغتات ةيؤرالو ةلهم الو هنمر يح ات ود هدعضشتسملا هدح

 هنع دلو 2 ةط دسم اهيلعد دقرإل هت مهلا بدلا

7# 5 
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 تحمد تيا كنم قو ىاتببحاو كلدوما اهتيرجاد تلعش| 07

 تينا

 قبس الو ضاعإلاو نباح غلو ضارعالاو ض |عالاؤن اهنع تعال 1

 م لاو عشنا دو دح يا دؤلرضنل ا هوه ىلع مرعا ميذه اهتم امكلع ْ :

 توملا 0 نعواذل و ىلاهت ٍئاَمل طا قونشااو عرولاو ىونتلا |

 تسد تن يصضش لك لرنطح :نيربن“

 ذم صولوسر بحثا الد نم ىصلا م دعو سا .عاسنوا هركذ ةنع

 لاقراش طي نرجس داز كل اًبحا مو لصف يعابناو لسو |.

 لحو ّنعهْيلا "نييك رهن ناش نإ هاوس حمالو ناو بوح الع حم.

 بطلاو هعاوسو هن والسب 'د"ةلتلاو دما ةيحم و .هباصفب ىمراو

 لعرال لص لوس _3دحُع 4طوشم لاذ دللا «ل كآوسر تبجااذا

 ٠ هس لوتساو هني تعبت اذالاق داوسر رو ليف لسو

 املاَيَعالف هيج وأ دتسلمو هبايدنغمو ديبسي ىا هي
 ةريارو !دظئعكوا ةلآللوا ةيببسلا اهنا لق ءابل 1-6
 لصغيتضغبأو راو قوهو ذه دج امد لاقت ١ذكهد قطا لوعتملاف
 ةتواكهترداعو هئآلو طق 1 وشو داولاسك تيل وبتيلاوَو

 دول دنت عاَتا اهتءاربظم جلو هيلع عياؤص قدالوسد دي
 هطخبزمكو هيِكيَش لا اهيموؤا تانج الع كلذ عيه اه 2تقيرط

 ءاحالو هلاعس علاوه .روكيقزيذياام آل اضنعبتت الو حنا ام الا تح الف

 م قب, ىلا تالهتوا دعيف ءاهتو هتيالون ىلاوت نا ينمو بَ

 دتس تامالع صو ايسو ضونرم هضيعو ةضعبصو نايوبحم

 كاد دعب هوب لع ايلا لاذتشاو بوريه لكلع هتيم مافيا انما
 كيد اناديام ججهِيُؤ ؤر دوت أو هينع ٌةولّصلا نصراتكالاو 07
 مدلدإ اتهم ماتلاو د نب قاذقل هيمو هل نامول ابها شرإلا

 .طامالاو اينالاَخ دهتإلو عضاوتلاو دّصلاو مكلف داثيالاو دول م
 مولا ةخالالا العلاق الاووهللاو قإزئلالها ةشاخضف اهئاننا نع
 مهتسلا#زكورمهنم يوتْلاو مديل اينبلاو هاقفلد بحأو اهلها نم

 هيك كلر. نتن سلو نزش“ا ل "سنا مد ا لا هده ل لا ا



2" 
 نشب دلك

 .| هنيدلاو زحاالهال لد اش تحك 3 اينذلامانب الع عليضفت دافاو

 ةنلعلل ةفضل او ةعدّتمملاو وللا هتداإ ضغبلاو دهدأاو حالّصلا

 ل ميشو يل ووشلاو هل اح او نود لغم نيقبلا تناماقم دعاشاو

 كلاعت بهل داؤاو لو ّندتد بلقلا عافاو ةّيحلاو فوّنسلاو لكوتلاو
 هنو دويال قح ةعشام ءاضرل او ةزاويس هوكدب سين اىطلا دوحوو
 اهرانلافاهداقتعاو دتنس ايش ةنيد ةصدو هنصد ومش ام اجرح

 ياست اودتييرش ئعدراو نكن دبل ابامبخاو هوهاو ارا لع

 1 انعديلْساو طال ودبو رومي لتبحٌى اعجَد هلام الغش بئاصملا

 | ”يجلائاقللا قوثلا» زونكو ,ركو دنعمظعتو هيو باصا
 | ةامسدنصيإلاو ركن دلل اذ هيكل :٠ ناقلا ةيو دبيج ءاقل

 و 00 كا

 نسعد علا ازمات هلا عبي ف وعشاف هللا نوم حا

 تي للا ةءتبحم لسو هيلع وتنال صلوسرلا عب
 تواغنتو هاوس عوار مو هانا ىلاعد هتلادبحم نعالا هل 7

 د دق لرععضلاو ةوقلاب ناىالاإ مهم نينموملا ون سآّنلا

 00 سلا دا ولج و توما
 ددعرت اصيح هل تامياالدل ةببح »ل نمو تشاو ؤلبا امالاث

 + يهل ماتعالالب الو ديعتدامعأ 00 كرون ّط

 نشل: نكل اق رهضروكلار اأو س قائم 3392و
 را هاج 9 كل دكوتف قر قو اقر دو لع

 ةيكإل طنايا ال آلا داوم رؤتلاب هل !ةكؤبرعإل 33 غابه

 و .دحل قددل يحال نم ايلا هل

 ال يعملو هوتيل اممصلاخو قفحل اودشنن وإلا 3! دوب

 تب دصتلا9نالاف نونو اهتم س ان ناو نوزولاب ,دعم كريم

 جابه لود قرمقنيو دز: يس هنا دئضلا و وفلان

 ا ظ يال



 21110111 ملعادتلاو
 قس هنم بق ذا عوض دا وه موسم متحيال انمؤمو 1

 ةيلقلاؤ عونشلاو اصوصح قانعال3 نديل ا لهتسام ذك ظ
 0 بهرلاو ةناكتسالاو 2لذلانبقلاداضاوهو [ - ١

 ضضعوتوتمإ!نوخو حراوجي ىبوكشلا نمو زاوه جوش او |
 بيدا ةذلامع د0 بيحلامزدالا ةهحؤ مافاد 0

 والخ هئايال تبلق انا دحو ىا حو هلا ايباخؤ اة ظ
 هيرنادحوو مب طابسإالاو مد اذإتساو تإيالا هوالج عسخ

 تمارا علو و ؟د هلوق ف *الا طب ىنإلا ثيدكل 3 اهتعرتعملا
 اًىلاعو الوسر زوو اسد مالسالابو ابد هللاىمر 20

 هبادق يحاض لاقو فاوزالاو ديج اوملاو لاوخالاب قد طلا لها 00
 بتلات او اهطتاىالل تاربخاف تاميالا طق اذ دلوت لعن يكلاسلا
 هيلعشاصقلا يعدقو باشلاو ماوطلا ملاقو ياك دقو اب

 امش! لل راوصحيف ثاسحالاو تاي الا ةفصخ ل اردا صاسو

 لافاكةران ةؤالح دوو فار اشلاو ماعطلابو ةراتقفاد دلا هل

 مهام لو ”يالاةوالح دحر دف ركنم تالث لاقد قاذ
 ف جاز تش تسلا قالا لصاوت كذااول اف كاصول انع ظ

 تاوصملاو لاق رولا تحيمإ اشو ماها 'دهالا نط مبا جظلغَدتو
 .ةوالخ ةوذكفيلا وتبنل بوكتسملقل ٠١ دهب سا ةئالا ةوالع قو
 ف دبوح لو يدا الصلاقاك :.نآلاملا عامبرو 5 ةوالحد عل املا مادا

 فود امهي قع هو الخد طن اياللو كليسع قوادير ةلليسع

 ياهل نحمل ديعلا رصوا ذا الا نوكشلاو اييشل ازازتالو دجو و
 ل دقوا ةتوالح ديو ديمو دق ة شالا ةقيَقح هيل ثايالا

 ةدالحزادجو 3 نطمبلا ةرامت داون قره افلا موننح ون 31لعلصالا ثيدح

 معَ موال داحالاو تاغ ايف ه دهاوتسو الا دكادك وهذ ذِش نايإلا
١-7 
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 يار عاجراوج تتلدبل تيإ فن < لاه دج
 نوكتدف بكت لام لشو ا ةوالساعا دجؤت واولا ةدايابلو
 | هاو اوفر مشو ول اةاهطعلاو ةوالحل دصر دصف ُك ةصخي ' 'دهُذ

 ةصاآ ةاضانمومق هلل قمح دصم كاب ىا هلل اف تحل فدصب ءاق

 ةفاضا وي هللاق داّضل ايكو هلا اف تحلاق داصيو ١ لوعنملاملا
 جمب وجقواضل اكو دل هذ اجلا نم بهذ مهاعؤوصوملالا لفصلا
 ' «ردمل نمزوش راقب هر دكلف هرب رم ئشس هبوشي ال كل امل نكارضححل

 ء هلق موإيض مزيل دي لوحنلل ةفاضالا هلل اح دحيون يو لست ىوهوا
 قحفوتمب انا ةمدعوق دصلاب فصولاوقدصلاب تءافصوو هللا
 | او ولف حل 3دسب هاو م هللا بح انه هلّوقو دبعلا
 ا بحيلاق يح ليقوارجا نم هىينع تحال هلل احا

 ال صلوس) ةعباتل 3 دص دحوب ىلاه تن ابك دّسب اتم دصب ىا

 ةج اق دصو دلوسرو قدا 3: دبع اققح داو لسو هيلع

 | مواطن اقام تال انطايو اهاظ بدأتو شخ هين و عما
 . | هتدواسالاتا ارو طابتدالا نم امهيني. امل هياعر ودمه اًظظلا ىلع
 هيلعودلصللا#ةقرؤن دشن هيو رلصن هب دطابوه دق ريثعملاو

 أ تدطاذاو رك دس لص ب ا حؤصم هس ىيتاوالالسو

 ثيدحل ىف فوحبوه موس تاكاذ داو ملا هو الا رك دس دض
 1 كرو ع زم خت ل :' لا هياعزكتلا

 اولا فوعت ءاقعمل انش هل تاصح نك ضعبب اهضعب طبتم
 7 هتك | اذه ىلع ام بح )حالاو تامل نبع أه > ريعو ءايحاو

 ظ نال نلذكوهو روك ال اب لان تحك كا اضما ْسدحاف و وللا

 بل امو اح الاد اقيم هلؤاتك لاو .اضكاوع قهر تع
 وةهاط رون حبسا ىذلا هللا تاسحاك تاسحا الو العا اذه و

 ' هل اعلا اه دجد لج ونمت باك د ةضنُق اهودت دد نمو



 راجين لالا ابخالاف دنع ضو دي اهيل رت اره هلم اجي ذا دز ايس

 هلل لضم ايس أ سو هيلع تيد ص هل. ال وسر ةلجداتم حدص اذاوأ

 ةي قد تلصخت ةعيطلالاهتعاو ةرصبلا موتو ةريتنل اهل |
 هلل اودولاد اذصو تالا صلا كلذ َنَعَْد اهف ل ايملاو تاسحالا

 ءاهودتلاءاضراوبلطاد ادَقاَمِعَبماَوَقلاَف
 ثيحو انه ةَقيشملايشلانم اهريعو ةيلهيتلا ةنت

 مدل ادور دصممتلابوهو مقل ان تلا نماه ريف عِقنو دلل ءاضرل ا وقَو
 سيل نافٌوسايفريعر دصمسا هناىنعي لما وله زضخالا نع كموجن دان
 هبسالاةفهالثللاه”ف التل اريعل كارتر ال ارهوو ىس اًيمل اررصملا سا ةرعاقرع

 رالاوات إس نيرالا نم كن اهقن اولاد وسكرثاو لاذرفدحتر دصمدلا
 كادف ةفاضالا امهحْفْوَشلاو لوشلإب فو ليذمتلا ةزمئصرلاو ملعا

 | دحاور يمص ف هلوسرو هتلاركذ نيبدجلا هيشو لوعفملابلا ةيقو لوعنملا
 ]وو عادنم د ار هتجيو ثي دهم نمال هرئعوا نلؤملا مالك نم رد اهاظلاو

 2لالسولوف اًماو ةينشلا ديب ايالوت ارنعو_ىرؤملالاقو ماوضلاو

١ 

 دنسر دوف رلوسرودتلا مطي نملاّمف ,دسعبطحفلا_ريدلل سو ديلع 3

 دن الزااذه نمرسلف تن ابسيطتلإو سكب هل ل انو وع دّضف اهيمجن نمو
 ةنالقوميعتلاو لود اهنا طن جو حاضيالاو ب انطإلا ]ص رصتخلا
 . كلوا هريعو مالّسلا دبع نيا هدو تكسو امهيصعب نمو دلو طضقو
 ذاحتءاجدوهريمل والف سو هيلعرن اؤصئبلإ صان مجله
 لش ظبوّصلاب عاهل او لو رعد ريم عم هريغص عجبو ديلع ود اويص هنع
 ةّيلمسلاة مشل اق "دكح ندلاَرخل نم 3و ديلعرتب ص دلل الوسرل
  ماواتء طوب مدن نندل ا زصالا نا اًماف ىندلا نشد ضجدف ءاهريعو

 او ءانمرابشإ ويكلف عجمساوه والا ظل ابتعاب كلا لاق
 لح مولا ره دامد 9 تاحوذدلا ناو داوفك مجيدع م ذلا ءاعيا نم

 شفخالا وو دعوجيومزوملا سب كريشمىذدلا تادعوا دلاخ ءاأي موعلا



 خيلاورتياومتا يروا مهبل اداسحال اى ميمارأ او مهيتع انرحا
 ارجا هيلع تس اللة لات داوقوه دال هبرعأل اءويق تح ءانضق ىرهبلا
 وسلا ظف ااه 1 دوم داحا.ت و ىلا كاع

 رولخحرمو دلل نسل اها اعف هميغو .تْينْل اله الئاضمب تيما ءايحا3
 همائاوه ديعلاءاؤ ولاو ٌدملاب ءاؤولأو اهصوانح ةّروملا ءافصو
 رايضلات ار ودك ضمرارسالا مهينمدضص نذل ! دارا و هيلع ةظفاحلاد
 | داّمَملا دحلولا رابحي كإلل ةّيروبعل اء افوباوماقو رانالا,قاعتلاو

 لاقتالولَوعرعنم ةَببولاب هل ةراهنلا ف دهرمل العازل اكف هناسمس
 ْ فيعضدسلءسوإل افئارطلادبخرحااه ل ذم اذهو لادب الر يختالا الد

 . مكاكف ءانعضلاؤ ل بقملاو ةنو درع ياو ليدلاو شارف ف هاهو
 رجلا انهرمرنما صوهلك دذعتم و هننس قيمسلاو ةيداتك

 مف هيلع قداص هلا قا, جن ماعلا نم دعاخاةهراتحاو قلك
 يلق راكد دروهام تلخاذ ا هلل اها ناىلع اسايق هتما ءاّيفنا مه
 ظ اًماو اهردالوا اراسد ترولط سو ةيلعشش ا صوتلاو قاوفسالاب

 0 ذا دش كلاد نم عت مل ليصحح نش ةماّدتسالاو_وومتلاو ىلعلات د
 ١ دارت اي دعاذع ٌتالَقَو دراي قحا هنا هللا معامل دزص ةبيصس

 رجعي وتد ةوعبع مهدعوو تيب ارهإمط دل كال تيبلالها ام تاس
 3 لاك املذفورما دهو تاشتيسزغعو هللا هر ىقن لك لع قط اذ
 الدب نوكف نم رميضلا يملا نمأ نع كام | ه دك ىل كلل 30

 ! ةراوك نمد دابر, نم زحل صو نما نم رهو ن ذم : ءادبص ىحوا لها نم

 امضعافو ولكل ارم زيشاا ضع ىرلعا هاو ةّينإبب تاج ن وكف
 .صوششوهداغافو هذ وا هنايا ف نعم صلخأو ةبيغلاريعضب |

 يصالخدلاو انهريعتس ١4 تاسوسح ا داصاو ادصلاوهد صولخل

 الخ نعنع هدرتساااموها يوكل 0 اب ظ
 اهيبك دوال اند ةيق املاماو وجل ماو الدبلا ةفافتقو



 هيعابحاص برال ناوهلقو تارو د[ل امل اعالا ةضص وه رق وأ .

 يل ظفلب مش امالعامو هلّلقف كا ذريعِإفو نيرادل 14 اصوع

 [دوسساموةمالعملئتبإك تال داؤالاب اهرع3و دينه اًرئشااَو
 مما دا نطانلا ةأمه اّطلاّنال_هازفلا ةنهاشب مط راس ابِضُحا
 د ساتل ادعت ايزجولو ةقيلخنم ئارا خص نك امهصو

 اء دبع اثنا لاتف اه ءادر هللا هاك 5 درس سا ضو ٠

 ة]امهزهاؤرشفت نم بو لك لع اهانا مهد انيا داكأو ايمن دمتو 1
 ١ ماضل ناسلو كد هيلق لغتش ود دصو درو كق ةحجتيل ْ

 ديسصشلل<وةييلا شتا لانكم رانش اب زطرتتعر يطأ | ٠
 لس لازفو ًايدعتمايعانرلخشار دصملائشاو نزيش قو لعشا |

 ةيطوتلاَن اة نبط نبا وه وجي دنع ك ذأ اوه و يدر ةئل اًيعابد
 مهطايورطابلاةّي دروا ة|لقو ١ ةدّيجة خل لإعْشاَو سوماقل اكو ١
 لاقو ومر وصفلو و مرقس افا ودب بقل اوهورزنم نطابل وا

 ”علاج هرياعل اق و اهرسكب فق اسنلاو لا ملا مضيئيلقلا كلا ف ايا
 ذي دعبلاب دامو دلاب رعت وك كاكا كغم روض! هللا قاد دجن عب
 لعزل هداوكذل امتنسو هيلع قداؤص هركد نوكي كا قا ةّيعَشلا
 تن نمي دو ه درع نهد راع ةيععو ةلاصإل ايدتسو لاك تال

 ] هام لالالا مالا هتبسنل عنبه اغا ككموا قود

 ىزا ورق مقوو لجو ٌدعهتداركد دعب نيتضش و َداْز دراهس
 طئاقووزاؤ قو لل لذي هوا ورمهتمااعوهزحا ظنل اذه لدبي

 2تلمهتسلا تيتا قرا الاب اذه ةمالعدّمْفو مهتم العزحا

 دلل لق ؟ةلادهفهموزاو دتماد افاد ثامدا اهرعو

 امناو ع ةولتصلا نمر نكالاو !عمياه و ١ تاستلاو ١ يلقلاهب
 ماو ةولضلا قلطمأل هيلعةولتمل اة نك : مرد ازلا حلا ىبع ل ذب
 ملف هدعران قص ديع ةولصلا انم.ننكالاو ود نافذا تاك



َ 
 تم تاربشو ردا © لست هب ةحا نم نال دمع ةمالع

١ 

 1 لاق م مدنعلب وح لاق ءايسن الا انلق مهريعلب ل ؤحو لاق :
 توضمولاحلاب لصاقم وق اناياقا 24 لضف !ملسو هيلع هتلاؤص

 دع ةرابعت ادِفرشو هيلع آاْماو د 3 كا لاوخالانموهو : ١

 هاوس عب دوف دموه هيث تحت تعضخاو هاذعام لك نم ديلا برمتلاَو

 قادت تاي اق ئيوقلاصلسو: هدلع هلل اةصدتن ١ لويسرل لشد
 . 3 + دل :انناكام علا ةوفلاب تامالاق نودواذش نينمولا

 ترعتصلا ملا نم هيام + اتحاو ديكرتلا هولا سس هيض

 ' درس هدزصؤول ايطلا جرحا فر طرت نما سلاف سيحركق د
 ' كنا لوسر دنعاسلاح تنكلاق هنعفلل اىدر باطن سرع سصئرعص

 فك الملا انلق انإعالضف اقلاع نود كئالاقف و ةيلع هلد اص

 فاشل او را دل افرخا كور اراها دل لش اح وري رطق د 3
 وليسوا انمريخ دحازه هلاوسرإب لق هةلقافا نع

 اتت لاو ىو رمل لاف نونماون زك وي نم ةراولوكي موف لإق كعم
 دس اياك نود دج نوثيحي مثلا ام سيخ دحاله او
 ذر تيجاكن روقدصدو نوم ملو ق نوضصؤولو هب د اي نونمود نيحوا

 دنسرغاجؤاد تامت مهلك ةياورو مولا لاق ل3 نمر نواهسو
 د

 ا حطيت تاتا قاد هك
 فا جزءا ونوار هن ةدناق هلامو دله ادْهف هذا هدحا

 نارو دماذج هده نورك ماتا ةغها | نم 5 ليم

 ااا اووكة حاصلا صوم هيليلمتواقل ! هتاف ةلامو دلهاب
 وزمان ا عفوه 3و اح عمو تحرم

 قف قا فول هج 6-0 زا حاير نعص وق بوسه

 | ىمظ يهل هوت ااذاف اهترغو درا حست قوشملاف فون
 كاكدضلو هيف دو هوفأ هب اقوغسم الا تملا نوكالف ةوشنلا



0 

 دك ادد هصنمب

 راب طه زاشش_١ وهج. ل

 1 تت جل حو تا 1 اش ةنسستتاح قف 6<

 عجاج رواتب هل هناكدسااماع ,ىشيلدىدعااميع ْ

 نوكتو هلمهيؤعل هضوعو كايام ميمج ل ديب ى ١ كاميام ع ويلا ْ

 0 هذ قضاها نوشلام لاذ ةدصلائطعلإ كلو

 قوشلافذ هادشاو قوسوهو سائل 32مل رعرمديلع ىلاف ملا ف نصو

 يغسل !ةدانزوففأ و نعشنالاوأ توما نم تا ونم) احي بلا غْشوه

 ةلابوس قولا ةزوصولادجن ذحيطقلا :لو مب وهلا, تحارصو لاحق

 قونلازم هرعاكتشإلا ل الق م ع نمو ءاقلل اب لوزاال ةايتشالاو ةيؤزاو

 هنصوةداطروس ا ساّجعلاولا مشل اناث ٠ ديلا قاتشلا اقلب 17 هذال

 قوسرهو يأ ؛اهلدإلا نكس ال ةبِضلاوعقوُس نيمش ع قوشللا ؛

 قوس نأكو وهنا ةناعلاوروصحإ وع ماو رالام فوم و سوقنا

 كر ل دبات معادتب او قاقتشال اب هديع هاف ةلوع حا ورالا

 ع اهيتلادللذللار ناشا اك هبوسجتم : نانسثمهللا

 ةذنم يضر تعو طب لَو ىتييق فايتشاو قوس نسب امو لاك

 رهجنف مضل زمجبؤو ةيئ انا نقو ”لبملاريغشز تلا زمعبو اذه

 انهت ونصر وو اة مو ةناهسسل ١ ةوضلاف وذل اوهو لمتملا
 مول عرتراوص هنتعؤ و دملإَوبَكوَوَدصو هونعو ةبيغو دوب وحم
 هتّدسالماءاهنور ىش هنن وعل دانيال انخرعمل احد وكي نا
 وابا مدع ب اياللع هاوهوع هل امدقم هب ءاجآمو

 * ا 3 |هصان هرايخا نعاستمتم ةدانالامفةشعفمد او رإئائتمإ

 1 ناف ك١ةّنم كل لزم غو نو ادشو اةؤغوت كي لاك

 روملف هيدا دعيصزسحو هيلع هند !ةلنم دهييلف هسنمد نم ةمالىلا نم

 . ةضل الابوعق ير دص مولود رول اهيق > دجاؤ ال اتم أر تلات

 داو كرب 3زمساؤ هاا ةباود قى كلاد نم اضوعو الدب دم وره

 نودي المياس شل ان(خاَبهد َضرالا لم حافل ووزءاؤو

 5 همس هد غاَوَس لبضو نيا زؤرح

3 

 .. ةطي ةسلافنعا> بصنع نى ىلا 4كتيىيطتفإل ساو دست وشل 1اس ميس |لا سا 1 سيشكل



 كابه ضالاه ءالموه ىذلا ظمللا اذه وز اد دوجوملا ل قعمئادد
 0 ب[ هكر وللا نك يداي عمدا ازحإلا

 ءايب ءالع ذك زاهد اؤ رخو ءادتس نوكيو هل وحال و الع

 ديم لاوس ءاللاو كال اؤماكتاك زالوا دلل ءابلاو ني
 1 له لما ازارازال نايم مساك دعو ٌةِض يلهم انالا ت ءالم

 ظ 000 يا اوه ميل مك فل ؤملالصا3َ
 ١" ةالحاناّب ماعيلدصبلل اع هيلاراشارك' د ام_قوصوملا كاز نيش ادع
 ْ لزلزإل هسام انياتو كش الب اق دصع ا اًمحف نمو اوهتاضرو

 ضواّمح اناما كا فو دل تغدوه د احم دوجد و هنيمي هذا

 حان : اقدصو دا فام ىعب اق ةص 3س رمل او قاطم وعم
 ضصخفر الا ة دصو اضياقلطغ | وعفموهواق دصاصآلخاكااضيا

 : الجان ال نيرو امال وهف دارك و هم شان عضو و ةقلطمنم
 ضاعن رالاو 2 ماصل !صالخلف ةماقمو هيدر بحر دلاءعاذ دبع لك
 رحهصنال مهسيؤر ءاقب عمرا لامت اب مجظن نعلم جازخحا هرما
 ولولا ماو هما دعو محاوحا تلتخا ناو اهيللالجلا ةمسنو
 رهيصالخاد يلع ؤرحيشنا 0 رمهسفد ممدعما' دهاو واج ديف

 هارد ص موتك وردك مب ىلاعت قل دازننا دوقيسوه اهنا
 لياعاططخت جال هنن ا نعالضف ةوقالو الوحدلل ف دن | هدحا
 دارعنيؤإملل ةولص تياد ١ ٍض هيلع ةلدالص هتلالوسرلفو لجو
 ظ دوا فرمان ايحفما كرمان 3 اب و ف1 ةيظرعتُس نم يع

 ظ كرا نراعإب نصاه رز زم ان ة داعا كودو ميلا شن ةيلهسلا ظ

 0 كل زوم كرامرعما لدعب فاي نعاضنا لوصوملا زج عدلا صو .
 امهبولص وه َقْنَت دا كلغامهوفلصو ك دنع امدلفل اميزع رمح

 - جمرما هالص ةطساو الب ئعب عمساداَف دا: ضيكمااهعمشو

 | موس مرهاظو اوظعتو اقوسو للدم فاو ىيدأ |



 ظ اه نودور دبحاورا نمل اةيك ماقد اييأن وا هريق دنعهل

 فلتيااهنمهراش اق رجم دوج عاورآلاو ذطب انل دّيطاناهعما
 لبجكحأ نماط خد راكاو هيلع م هتواص دّركتل د دملتحا اهزموانت امو

 اهتمونودلا كاوهاظو عشك ا صوت د كلذلا ديضنقللا 3مل

 هي اًنرهوركالملا نه هللا ءاش نم اهب كصملا اهيج اصيمع ةيلع
 قش دك دملازيعلا دوك ةكؤمر دصم اع ةالص ٌةطساوب ١

 . ءانعم نمئش دقالو تحلا دب صح ىذا اعهتسلا هب دالاس |

 دما اص عؤ و هتتعومحال فبشنو دتيصوصخ راها ا

 ب سل ديلعرتلاّكص |

 ىحااذهو داصتخال اع نع انحب ةدك تع
 يملا هرتيكاا نشل انهاهداعو ةءلمهيسلا ةنشا ةسل او لفل اذه

 ظ ني اجلا دينس ع لصف هلوف ةدانزا ذه دم شل اضع تيتو

 نملة دمحو اهلح متع ديكصو هل ادعو يإسمملا مامأو ظ

 فدلاظفلا ادت ميلا عجبت سملا وعلا دل اذظفلل اوهو مسا حج ءاوس

 : / مالصو ا تخوامهيسح ئمسا3 را ردانالومو ان ديس وأ ذيبم ءاوس اوخ

 ديك دتبمرخ ساب وك نارتو ءا دتباريخ تاتش ام جك هيلع
 رحوو مع ماو مدد ااضيانفو دحم ,ا بص بخ تامامو راوساةره ىا

 لصف اهناكْص دياعيزر صال اعباركد درت ع ناتشاهؤع وطعم

 يمت هننيعت طاوساوكد: تالؤسو ديلعرلد قصد, اضف نم ةقنو
 لسد تنسو الوسابو وسو ديلعولد اص مامات ذكروماهيم هزصخحنو [

 اسانمنا هلاعت هدصي اصن-نمو افشل داق دذو هقلاخ درع
 00 ديزعرار اًوصانشرومو ه رش ماظعه هوان صر و

 ددزيو دعاه صخحشلدو لعل عل دب ةرينك ءامسا دل 2 نقوم" : ١

 لهكضيادىلظمتو لتس 35 مايز ديضت البيصمد اهيف هت هت ق
 ةروتلل امال نعت 2 راثكلاط

/ 

 رصصسم .. تيل



 نسلق وتشاتكلا بسمو ملا تالاف ةريبكءاعسإب سو |[

 ا ماو ج د ءاج.د الجر _ىشص ظ

 واحمل نيضطو كلا و ودشم اهتلاناك

 ْش كاران ةواتلا دلال كو وكمل انه تمدقف ةلذع

 ويعوباؤص قتلا ةودتولا فاصوالا كاتب حلال مدتدقا

 اظل نتا ئلوباا ذكو و هيلع تمد ليصرن اعساؤ ايا رينلا لا دب انك ف
 هلل ا اخ دج تس دقملاعل شلال ىلعا م 0 دصاقي لما دتلاوويدبلا

 ديلطايو عت قم لوس تاع مالت هيلعئايبجا
 يداةيبال مل وذو دتءاوسالا ةقك هطول هلت هتش ١ هتماذع
 بلل مياس ودي و ديطعرتبا رص اعسامشاو اهناعب كلذ ؤعؤلاد حدم
 عدد فا لاف دئابا نم دحال سامو ا 4 دتشس حلل ق و

 ش ىضرالا وطو ءاهلا 3 فطاط عظم تحري ةّضق سم ناس تاع

 روناهزم فروع ةرهش اهَّن اك تح راغ زوما قطو فشلا طرطو
 ةرواوكب ديف اهصقف اهب نوفلعم رهتاكبولاو قرتملا لها اذاف
 ه«رميو برغملاو ق ىشللا وها دب | قاعتم دّرص ىم نوب
 اضدا و ردع وتلا ؤصوما ةيمل ع قو يدزالاو ناني اذها

 هتمضو اذاف ةّمالا هره ددسب تلمح دنا ل ومن ةلئاق

 همس تاجا انو 8-31 يروا د ارمحم د ةيفاق

 هتعوم_خالاساالاذيب داك هدا هامس دف 2رخا
 قواعد قلي نا لبق نب مالثسل اهيلع م ها قلك نالبق
 مسالادهب هلق دحا ٌدسملو ماعؤقلاب
 هب ضب باكلا لها نيشج و ةنصر ترمبآلا“
 1 ةسصج مهتادعو 2 ىمه ردالوا ا موع قىمس

 7 يا دل ذكشو سو ديلعرتن الص هؤادسا اهيا فرعو لسسو

 ' الامد ايفل يالا اطمن اكتر اهشلازعا نينا



 0 رب مِيولف دما 97 كادوا
 م الر دان د ,كخناو دمرتلاو رحاورماسبم تيدح ق“

 مكسو هيلع رتداكص هث اهسا ءارعتل موف ضّوت 43[
 بحت[ كح سمتق ١ نه مهنمو ردححا نموهتش |

 اهارامزع هد اصّنخا ف هداهتجا و ةعالطاو دعسو

 انصوزام ناو ديلعّولطا ام هركد3ا اهريع نو داوسا
 ماملالو ةيلعرتراؤصودللو مسائل لا دند هموصلامعب دقو

 م ءاهسا كا دنعوحرسراف نئالاق و ةضراملا 3 قزعلا نبا ماك.
 من ميدل داتول ع دعجامدلا دنم نيل وملا راتخأو نورشعف افلا سو

 يكتم و وشن تديجأ دق ناعوبا ل6 دقو دظفلو ديشرءوع

 اهيسزطاحإلاو لوسرلاراوسا وجو اومعصرع نموزمماىذ ىوم كدعاو
 يل ههجاذ تربو راقنراته نمد دحر وممزم.لك تحل اذه لوسلا 4خملاب
 1 عايش د جاع ]لو دوو نايم هج دجاراوعقزرضو جو ةكدجب
 كل ةيسورهافر دنوعدر دف كاد رو رئان د دج اهيمْوظي دعاسم
 ةييتربعقلاولل اهدا اكاه دست ع دحاسو مكار ءاعد ءاعدو دماخرمخ

 ' ةبورلأ مالا عن هذه ةروكدملا امسال ئه و تلؤملالاقدظنلو
 ىدلا كومو ديعرلب !ىلص دلاع اهيصاي ا دام دجلا

 وهو هللا ةوحاردف اصو اراسك دل اهنا نعّْئدملا دمساوه
 ةطصوبلاوس لأ يدمل د فرص قاقتسال ايدل ىدهل 3 فلا

 000 ء3نزملا 3 دما 3 طزل املا ةريغملا لعق !"لضص ىلع

 ةةاالنمنتلا كوبل للالاور جاد ومار جو فض اهارو ىيل ||
 ءاصحالاةلرهتنيال دع لا ىيكَتلاو نيعضتلاهع ةئبنملاةتدوحلاف |[

 ريحوتلانلكرتخووكا ااهتشا نيوسالا نيب وه ىلا اذه متساوي رعسارهو 1

 ا مدالا اذه عضل اق وةكيوبجلا ءاقم نم دلال با دّتالا
 مالّسلاو تا قوغاو ودا عجوتا اح اهذتل او تيملاعل اني

 ادساكل



ك

ر

 

/
 

0
 

ي
ت
ر
ب
ي
ك
 

0

 

1 

2 

 ر

: 

ع
ق
ف
 

3 

.
2
 

:
ث
2
 ةيوحزو 

| 

8 

3
 

 اك

1 

1
 

7 

١ 

4 





 2 ا 1 .

 . | (م اهملو امولعو ًالاوحاو ًالاماو ملخو اماخو افاصواو مص |

 ىسب اكرم عم روت ده توت ةعافشلاب ةحالا قو وو معلا نم ٌْ

 >اعممساوهدوذلا ةلؤملا دم ممل وهو ىهتنا نياسيزل د ضلع
 ١ | ةمسل !نملومنموهو ملالوسر ري اهدا سو ديلعدتلاؤص
 1 ا 0 ل تحال لح ياوعسسوب ا دلصا 3

 | تاهف ةفلإبلادصتل هسصفم قالثلا ا
 فصصت!ابرجل عنلاراصق عض ع لوعفلل اينبمر حما مومتلصالا
 | ير ةرادجت نر الارلل كاذو كلل دك دوت لوحمملاو
 | جارعد بودم نم فمن وكي الثرجدجارجرحيلاوه 2كللاذ
 03 ظ .هاتعمو ةئادل قباطم ماوه كاع ةرم لعملا نا لا

 | ىجول الك سل ماوعلا نسل | ىلع هدوم ةئاذ داق ديلع هةر اوص

 دامسلا3 و نمدال اك مومو اهيرح اعلا اهيل ل لاتللا هملاوع وع عيل
 هب عملو هيلا ى ههامائيدلا ف زالوا ايندلاو وخاص رمت

 عيا نهد ها هانا لزعاعأل ادحا مرا فزارم اكرقب كل |دومو الممل

 | وفعلا امل طرا حرر كوه تلق تنس نأو رماح رهف
 : هرم رناآل ابرج رم اكو هوايع ميسا نول عر نحو

 المولي تيحومو ةترمالاب ةتلعاؤلا ءارزيصو ىال ال نتت د تيح

 . دقتدا يوقرشفدالافئرمل دهسا ذ روس ف تراب 1
 4 ال اري ل ةرجيطت مل العدد نع لضقاو ريح صرخ
 3 هقوممدلاب !هاقملايحاصوهو هدر ءاول وال نع

 نوبل حابصفاغ الكل اذهيلآغ ىقننا توزخلاو نولؤلا
 لج طيررغ هنا كلذو رخل ناك حدي نعمل هنا دتبجاس

 ١ تورم ديس قاحج دول اق وت .و ةرلدكو ساشا هدا
 "| تلقا وارماو تاولا 3 حقو اخ هممسأو ننام اتكاذ |

 كالدكقةيرل سل أهانعِمّجْلا دغَسِل ام

 اح



 از ادمان الاخ ديلع كفي رة ووع
 ع نطل ق3 نقش اولد هوب كل دا دامب ددررجت
 هلال ورمل: زك نمل خلاص لكفم ريو رول ةفص ةخلاص
 سووا: جاوهتف ارجرس امل ثكا كرم نهض اورج سلجا حسو هيلع

 صشور ع ]امد ل شمل ةيقل امودرز ءاول هحمو نيده اك راو

 امئا روجم اماقم كانه هير منسف رجل خرج كارما كلن
 هيث يلع ع 4“ تمام نوئالاو نولؤالا قف هرمي هدعو
 2 ول ف دا هرْيَع ةطهد مل ام ءاشن ام هده اجوم
 رمان حس ناوَسَح نيرم اعلن 2 55 تلو دنما سو

 تراك مل عال 'دطو قبل ا رتدا دبع دبعوبا غسل ال و

 نو هي دأملا هفورح لهجج نص ىأ هن دام ادن يوش ثيح نم فيلل
 يوسدفوجدابتعاف هيلعزمتا ايلف لقالااّم اةيروصلا هني

 نطايلا تيولل م اولا طم ةويل داو ىلعالا
 عاطقنإلاركوا -ليص اعملالاّنالاو ماو دل١ لاد د الا ديلا مؤ ٠

 ملفاالا ةروصاعمسالا اذه هروص لاف فاتك ١اّماو لاصمنإلاو

 هالجن لادلاو دنطب ةزئاثلا ميككو هاحانج ءاحو دسار والا
 ىف امه ةمؤتا هن وتس تره اوت
 ملل يبا نها ملعاف روح دمس دماح ملسو هيلع هكداؤص عسا ماو

 ادا ع هراسرخممو 00 دولا ءانعمو ديت لاقت

 لدا قصي خيرَمسوم رابع نه ماع اطل الامالاف دسفنل دماك كم

 د دوعتص مساهم نال موج هع نورعاو اًركؤسو هيلع |
 ظ ظ مقو دقو اكو رع صولا معرخأ وا دوج ديرك 3 ةطلابمؤع ظ

 ١ انصداةيروقملا صلف و مالّسلا ا ديلعد وأد رورو دوج مريس

 ١ | ركد لضم اما روخ ةيرولا 3 دعا نا ءاصرلاو قرعلا لجو

 س لطب ضان طحلاروهتألاو ةيدؤل اف ص ديحا سو ع 4

. 0 



 ياي السالا ما د د
 طمو موااذهوزيتكلا ا و طا رم ردو
 اهو يقل عادم :روكسو مها ميدوهلفد كانه ضف
 ككافودعزباعوزو دكان وكسو ةامهملارنذو ع مهزف د 3

 ةودعناؤصزل عانى نس ايعنبا وشم د راند كاسع نباو

 دكاتيساناو دجلة يروتل اق هرهار سال اذو مخ تامل اق وسال
 ةمايلك ةطبض نم مالقت امريؤنَو مادج راّئما نع دحا قال
 م لل الاهو ل دعأزا ديحي داحز مفزعوهو اهيذو ماو

 ” تلال اري دطبضو هريسة كدزو املا هدو تاؤللا ىف اون نم

 .دحألاعم راق امو ءاذشللا حتسحت امك باهشااباك ءاحرسكو

 م رعد صلعا اًماووجيالام هظ هت افصو وحاز ق هداؤنال
 اياد دم مصواررحو ددحو نالؤ لاقي هاف دحو '

 ريم ةالفلو هراوداق هراساو همولعو هلاحو ةماقم جيحيولا

 ملا ئاّقتراو هَجومو هزاسحأو دنسحو هلئاصقو راناعْسو

 5 نائالدب وانلثاسّآ دهاحو داقعو هتوءرشو هاوس دئابرل
 قطاف ولّى انال انياارح رحو ناكه وانغ لًواوهو رأك كلو صّئَت ف

 ى هرسمق هريس يام ديلعرتن ل صوعسا اًمأَو و ملعا ناد ىلخأ
 , ةقيقجامازوكل او راب فرك و هند او ىذلا هذا ثي دك

 فوداعو بول ادالبيءاس و ةتيدملاو كَم نم مو دارا وكذا

حباءاعدوكنإب اكعام]و دما كرمذخلبي هذا دَعوو نيرالا نم
 ئ

 دو دقو ةلكن يدل الع عمظيلد اه دلاق ىك ةيلئلاو ىويظا

 دنعاهفر مماعا دعبتا نم تائّيس دب تيك ىاتلا هاب ثي دعا

 اوه ارؤكوندهلزخملا هدا قدك مف ميش كاممام ايا ا :

 د ال والاداب طعادمي سس فلس دا د ام طروغي



 الأ

 ث اساء دم داضالس ودع ريدا صون ابصومخا عبالاوقو يملا ظ

 ءاسبن ال" نا كلور عر ايع همك ةتاز لضم مظع لعادل داو

 ىهو االهتوجيدكل اى هللاوحيىذلاى املااناو داق خسو ديلعأ

 ءايبنالاإف ايندلاف مص هيلعنداقصرجي ثجبولد تامزلاغاق |

 دل ال روفيونيرالا سال حرك املا تامل عا فس انل اووصسبس نا

 ندالالهأو ثعب دئاذ لو هيلع اىلص هب لام لثم دصاد نتكلا
 داسو كو ءابعوىراصد ف دره كات وا راع نيبام رافكر دك

 عب ارش نوثرودال لؤسال3 و! رامالو ابر :نوثرتال ةيتوه دو دان
 دنر رهط ّةحّولو ديلعند ص هل وسر, اهاحخ اهبب نوققييالو ءايجالا
 5 ريسم موعد تراسو ناهتلاو لمللا ةلبام ةنيد علو نبد لكيع
 دعس ناك ناردالل ةيحاملا وه راجتلا تن مالو ناطق الا سمسا
 ىرشلا اج ربيع ديسمل لاق و ىاملا اهيف خم ديع مداطص
 بهاذا اموهيوجرو دوت مسالا نهف هبعْس هتلاؤعز

 مل نم مهيشو ايندلاروحولا نصزكلا ةلزالاوشجما) دل مييبع
 راد صانيستو راك نذل ىلع ني ذل ويطيب وح ريلك لب هو طعن دقب

 يلو دا ضاقلا هتا روهلظب ثوبملا قو نعوحما ارت اف ميادلا
 هادو قف اك ديضلف هالوم ءاقللا ةاقتشا دوحه ذم ءوجي
 والا نمرسيلل نيدوكيف هني د رتذا وظن قحوحي ءرو كاري الذ دتضاؤ

 دن ال هثعبج دل اسالاو َةَوْجلا تلج جاملا دعس إب زاك كل اوال
 دإضد ىظيل ثول اة رمهمذق و هداف دل وسبب اك قب نك

 ىاللاةهملااؤ ظنا اقملاو لاح داسبب صاد ل اًمشدب رهيبه أتي و

 | هلق ةنمرال اذ عكتسو اعيمتولتك 35160 هز امرك هدحو ا ا هسحب
 نضهورعر هولا مو عاور هتيم لف رسانل امعدملارحاو تشو ى ةداعاجج
 ءاناردهم عيت د ملاماقم عدحو موف تاياغل املازكل اون هدلخو
 ىلع دش لضم هنا ددال لضك ذي هيتجاوع هت دح وو زَيبعوم قراو
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 نرإلا روعصت سول اسك ا ل هثناإلا

 3 0 لا ىلاروتل! هجرت الو لاق.ةمقل !ةهاقال أنوال
 لع اتل امتيلرش ادْصِق اذا ثا كر دو 3|اب ركل اوحاهت دياق زيظعر كك

 لك و ابنس ناكومت اناا اضن مفننال نيحزكلا نمو زك قيالف

 -ةحو زنق طامإس و ديدع ردن الص هسا اًماو رين ادم لكسو دحو
 هتسياسبا شو دملخ هو مهمدَهن قارم ة3ىلعرس ال اش جدأ اهلا
 فاو دنعُو دص م دق دن اهيسلاق اى م دل نم دؤحام مقل اد

 ] ركل رص لجبرسل دافؤسن دوب ده م2 اوعلقو هدنع هن اور دقباس
 محا ةعاشلاو ءايجالازح اوم ام نييبلا اخو ىلاعن لاق اكئبزسو

 ْ ,ىاما علت ادق يدق لعام مم اهيماهتإ املا ظ

 ظ كر]إ اف اناوورد وتس ى دف قوة مبل اق تل كود نا
 وز 0 5-5 او حم

 ليش ا يا

 1| دجاخابب تكلا لهال هش هريضق ماو هزاع سانل ادت
 3 تاجال ايمشؤفو ةياددو ةياود تيعص هن ا.اولاقف مح دالي و

 كة يلع هلق صدإضف يطع ءلدب مسالا ده قاعرقتل ليلك دبع نيا
 [امتحالا و كيلو مك هنابيال ىذل الضلاو قاذلادموو

 ديس معلا نوكالاب ناقجعلاو مجيوهو دل شح املا نكامالا نم
 احعاشاحونهشيرتح كاف نهل عاق مساشب اكل مهم طعم الاو

 ادعلطمويل اى ب يرعتلإش اكل لوس ١ ماللاو ئل ال اتلخد و هيلا قلد

 يو اعمل لاشح نا هيف دحا هال ىذا ميسم نملاو
 ل

 داق يكلايزضفو ةماتملا هيل 2 هيعرتل !زصويف 20

 دودصقت ريف طفلا لا نوم نهى او نمدعدب و دجال دا

 7 0 روع لحل خ ديل عام الوم عموه وها تمم اعز عه



 نورجيسانلا و هدرساب هيجانَو |

 رييجست ل اراقو مهيعووزتشر اكل اريقق دوو ذه مالتسلا يدع | لحج دب ؤح 21د لعقا صرخ عاطلين ادنم نولخدي |

 بلآ

 ده ايح نطو نولطتتتبل مك نمرلا
 ذيل ١ بيري مانعا مويل ١ كا اطل سو هزمرال اك هتد ؛لظ ناليلايسلا ب
 الواد نك موا هيرو اول يضلل م مهارا قحربلك ىب الذب دق

 ةاهتجإلا نوحارتي و نوعقجيو نويضني فا فدق لعرم ند اشحي هلو د
 مرحفف لح دف بول الوهن ماحرلاب نودي دف مضومو قاقمع
 مضارمو مم الط اوك هاوملا نم ىهينمض اذا ةّدشلاو طفلا ةنسئاذنسلا

 يفحو ديم دق ىلع ايدل نم ويلا سنن [شعاضي ا اللذكو قفرلا
 نصرا نهج اطاكب ةتماو رز دري حره حاملا قا نم جزوبلاف
 فاه اذهو ديم دقولع مين ع مق يفح درع زسوبخ لاف ها ىلع
 طيجلف نوبسا دك هيصخالا هولتمل نضرمح دا مركالو لضف هنادي ال قاذ
 ةيانلاف هديل «اطم اضي١ كذادكو دحاو سمت لجل نح قالا مهب
 لك دجو ]كش اكو ديلعو ديلا الا مخجل د رهآلا مييالو مذجوهو
 نس اننا فين مو هطنب نمل واق ابلا ظلظنل ايلا تاماذمو ىح وعم

 ءايضال استقال منك بف اع قسو ديلعزةداإص دوس اماو ىقنا هزلاىلع 1

 قع عل !دنمو هرنع يقعد نمو ْمحالاوه قاعلا نال لس ئالق
 اًنصتم )ازا خرضرال لال زنيس ن اكن اوم المل ديل سمعو دلولا
 ف لع ولدا صرحا: دتست د عبرشب نيري اً اذ دب لْعاَذ و وبلا ةذصب
 ذعورقؤسو ديلعرتالصرخان ديس قنوع مافتح هتون ادي كيو
 3 ةرانل اذ سو ديلع هاذ ارض دئساوه اعل اوه اهلاوه ىدلامسالا

 ناَولاَزإحنم(مف كاووراك تكسو رانلا ترمخ دةءافس ةمرج ءاج

 .حيقعاضر ال وشو هزحا دتَض اعو لبقعو تاك ب فاعرمسالا' دهإع
 والكف ديدعرتر وصوت فاصوا مسالااذهو م ددّس ءوشلا

 ٠ ىولخل قلغلجو رع لد انا كلادو مظصلادإ فه ىلع ا داو اهملفعاو .

 ا ا و



 : 500 تملا امل اها مهتوعوب لس طيلازسرا 3 ايدلاف
 ردي ملنملسلا شةئالاو اين دل اذ نيدلاروما صريئابة عب املك او
 ٍْ تيلجرلاوادحاول الجل جرحا صرودنمو دعا ةَبشاعل الا جري نا

 كورا تسرك قلوس تلا اهتاو ييسلاجفادا دتالثلاو١

 د ا در يفق ل نحت زج لا عتتو كلذ
 عيوق و هئعدلادب تدتشاف دعسإل مف اوه مالاملا ءايشالا
 مال 'موقو راذالا شب وهف هت د دش ثلا تبقع لومت اى مولا ةن

 لصفوف مسا ىعمز اف ريحا بتعب دهشة ويف فاعلا هنال

 هلوقو بيا ةّ اًرواماقاوءاسبن الامل ةشرو ةنسح وقع
 ب ري نسا الاف اهلااذا خو هيلع هللايص

 قييم اهلكاهلكاو امزائاهمامتملا ت تار ٍاوعق ىقم ادق :

 رومال ا!فاوع ظن كاذإف تعبي م الف دعم تعض عضوم دحخال

 مهف اندزكاد كلذ خاف هن ال ةموبقو هيلعمونتو تود خالا

 ءاسلوالاو ءايسن الا لا اوحاوت اتم اذ ىحاذعمع صياف اهلاوه و

 اهلك تاماقم ىفو ترا ضمدقوف اهضعب تاجر د ك الفالاو

  تاهف اههاوعرو اَّقح اهِقاوعو تاماقملا تاياهت بطي

 لح سهل ةحر د كق وق هجن دو هزخاو كلك ك لد دجب بقامل اوه
 ورد َلَط قى هيلع تن لص دعسا اما ىقتتادحإلادماولا الا دحا
 ءاوسا اوبس نإَقلاق لل لاك هنا مَض هيلع هلدائص دنع لساعتلا

 فاش لاء امسأ نموت ١ نيرشتم اضع نكك ق دلع اهنم كد

 كاهيايهاطإب لقد سان ؤقَو لِخَد ان هانعم لِْقَف لوال ادعو

 قام العن الدب نيعسالا نم نيو ءاقتكالاو نحرل اقلط ىلع .

 | قعب لوملاادهو دمق م 31 عاق تلات. فق اط تلق دلو فاك

 ْ ءانعمل كده نلىوط اعمق ق اضل اضعجي لحس اولا ع



 باس ليل! ةوتزإملا اىلاقلقلل ىداهايو:ةمالل ةعافشلا وطمإب
 سمكل اب هنفش افرح ع عير ! كل ذو ةسنحب ءانطاو ةعستب
 انّياالةرانالا تكنو ليو أتإلا نسا نملوق الا ءدهوبد ديلا هليل

 هند الص هل ساو العداطا ناس اب دط قو نيضتلاف همام |
 قعنعت ودم نبا فود او و ةيهدقب ضزالا ءاطددإب سو ةيلع |
 ريو موهي ناكطسو هيلع لراؤص هلا امهنعرتن اىذر سابع نباو |

 ءاط لصالأ أو احم هيم دوب شرآلاًء اطيب نازماف ديلحر يدحا ىلع

 توجو راذ تفرهذ كاآياق كءاّسهاول اق اه اعدت حاد ٠
 تجبر اي اط داص٠ نوت 71 هلّر رع ئ طو نم عصالا نوع نا

 الو مط دطؤم ني نارمجيأ ذه ىعو ئقولل اهم 00 ظ

 ةروصإءاهيكد لد دري نكل ضر اللب اهو مط نستيلدبم والا

 كيك اهو و يعل افورحءامسا !نعدط ةارقعلاو فرحي

 لماكل اف دع نبا جرحا نيسو ذيدعرتنا ص هس امو نشاطا

 عمم ور في اعو سابع نيارو ديل خب دهاببب زون انك قعّرع 0

 للا لوسرز غفل افا لعمري نق ةيو درع نساو ىلال دلو ميل ىباو
 ينبه اهنمرك د دامس قشع قد دصللاق ؛ دئالسو ةيلع هلذا لض

 لحباب لقد نحب إليقاو كاش يءانعمزكو لاّقم نسم و
 هرسسضتإعةر جو دواخل نم ديف ف دوسإب لقوم درسا لقد | .

 للقت هت. :راهس نمإف د اقل !ءاوسا نم ورا لّيقو ىفتحتألام 0 '
 صاطل اوهف هاط مق هيلع قاؤصد مسا ماى دب ةنامهس ىف ئ
 ةراهتلاو هبصنملع بسانيالاهلك نع هننملا حمو ايد منو

 ةىتسحل باهطْلْأَم انييعل ارم صولخلو ةهازلاو .ءاقنلاب ةفاظتلا'
 3 طتلاةزاهطلع لحل فن دقو هاط مسو هيلعوتا الص نه ىنس لش
 ةراهيط 121 ايلا وتاو زد هامل كارم نوكت ىلا
 ةداهط3 ىذل افالكامع فيل هاّطلا هلسح ناطانمبااوسنو قملا

010 
 ل 0

 نا 0
 نال . 2



 ادخلو الصف عبج ةداه/طماني اون ١
 0 نبا لئاديصو كاتس نسكلاأمل 0

 اًنحآو هلوب بشوكنمسو ذاو نيلطأو ده د يش طوسرلا
 | 1 عزمت هتحأم دامب دوف ةتونعملا ةداهطلا |

 ( هلاوفاف هنا اقتعاف دمدعو .ةيلعمتاو 2 خلح < دمؤكو ةئع

 # [ قو ليوؤاو دل ةانمريالام لك نع ةنع دل وحل عيمجو هلام او:
 ' نامل هلرومغموهث هماقمولع ىلا كيشلاب هلع هبؤساحم ْئس

 | رطل نرعلا قاتامو كلش نم همدؤت ام هللا كل ذم ىلاعن

 ا ةلارعب اذه الاهيلوعفماذ امرش رت امرتد اد هنغذتن امد
 ١ ال دجرحاخ ات امو هينذ نمم تت ام هلوغدت ها انل هللانتب.

 يحل اهْيمْرَح ات ذامو كتمادوذ نممدقل ام داملالضَو

 51 00 هشضنؤ و هامأو ةوفملا |
 ظ ادعو ءيردشل وهمم مسا ءاطلارفب ةدوتعملازيشل اووهورّوطم

 | 2 |ادكو ولسمو هيلع الص هت داهطملا هيف روطمره اًطلاذا آل
 ٍ قالالادزهروطمتيطلاو كل د هيلخم ىذل اف[ ظن رع نم كلادب هي

 ْ هقتخو د انطاهد ارالغاف لعؤن ره ةراهطلا دل. تاررشمو .عرمط
 و 0 رو يسر

 . | لكل لطول انفمنؤ رقت ريفطت_كرقطم و ىلا هل رف ىلا
 0 الذاضلاوعداملاو "ال اهيجلاف كلا نم هريعأ رمطملا اوانحمولعاق مسا هنا

 ْ مس هيلغرتر الص هىسا ا(ًماورلخا هلل او اهي.ةزخاؤللو اهيلعر اسمالاو
 | سيطاالو ا و اسز كلف“: بْيط
 :لعح دل[ صون نم تاكو 0 ا ده

 ام ةنيدملال ها اهنشو قتساز توعد شت بنطت نمو دبطو

 وألا هو يطفي اكو بلا ابدل دودج

 م ةعارالإت ب فش هو هفاعو هقاع بلي هماتسال



 لكاعتساو فري ىورو لس و هيلع تناقص تيطالب هتان تناك
 توتلاف راسو هيلع لإ ىِيلاَيقدرالاق ساح نعدذم ر انو" ْ

 | تير: بيطا دك تناكو اهم لع غي ناهف ىلإ هولا اخ ظ
 ركاضي نتيعرلو سمنت ابيط داطع د 10 دم
 م صم اروعاهمضتو ار دبي همو للطي جحاصملا ا

 سرالا قش امال تلزختد اذا ناكو ةسأر روعاهحجر نم قايبضلا

 قمه يني ةحاد هد اهم نم تعتو دن جويبام تملباف

 مدرس قص ولوناهر يف يوما # ترشنو لمه شل همس زجياخ |
 ' كفو لودونا تزعل هن ذجوولو لؤمل اعط ل تذجو اًكاطلخع
 اهسدق عوضه امهنعال اومد رمزا نإ هلا دبع دم :تيبشن

 اول ديس اف دعاو رعد مد بشدق و قه ناملا هه ف هتحاد تيشو
 ةهصد اصخب هكانأو دعو هت الصف ةو هلع كا نلع لح هي '

 |ةلاماهنموصولا ةفطنل اوشبس هلتبتس ارمهف امد: ثفتاو لسو ذيلع ركراؤص
 اهتداهط لحال اولاتق ىلا ةراهطظو كال نمؤسو هيلع
 لعزل اهن هنمرافم حجسو هيلع مدا تاما

 مال ول سجال وسو ديل تن لص انهو ايحاببلم ناكدتاوملا ْ

 ظ هد اصول واللا ق نم ءاهتتقلا ذاق دَكَو اي
 لذ الصوف ت[كب و ةحال وكف هيرعدلل دن دير سو

 ترسو تانث اكلا هب تامعتذ دوحولاف و ذه مدابط 0
 ملس دقو تند خافرال ادّممَشُت و تياطف بولقلا دب تالغاو
 | د اطشللساف ءايوسسلا ةقلعلا دنم تلد !نيح بلقلا ثح نع

 و ةوديصملا قداصلاويف وفلاح نم سو بنبض هش |[
 دلع اٍوص هنص بيطايط اف ةعاط زاكودف لصفلا تبن .

 تياحاف رِلع ف الطا درو كدف كيس و ةيلعرتياّلِص دساتاأ
 ثيديل غلا مون مذا دلو نيسان اك دمزبل اتي دخن اك زوج هيك



 ' نييتملا يدحفا مدادإو جم. ةعامشلاخادحق و
 : . عيطتني وادم دؤس ف ةلاوه دّيسلاو ةهقلاموب لسانل فس انا
 ..ةطاببيلا جاتا ح اهلاوهرقق ماتل افرثلاو لاكلا الاصخ هدا

 قى
 ا 21 لاللوهرقو دوف سارى دل اوه لقد هسعديلا جاسم امل اوا

 | موفر قل ادّوس لاقل الوزالة لا دوس لاق ادعو دعا اطبخ

 طنوادهبلا دل اهددس اش لاو دنمو جوز اعقلطدو ديت القد
 ١ وغيتل اانهيعركنا هدد ساعدنا ل امه سيم اها اًمأو دّيسل اذ ةئللا
 . دييلا يك[ 6و مل رولا دعا هيلو داق لاف وجو تريرإع ميل
 هلل نارك اوفو رجا 10 ديع رصد راسا ديضعؤ لش ال ىذلا
 اندلإو عيصخت الو دين يع نم هنساب ماعلا دسوق اهلغل دنس

 ٠ | ردوسلاب ازنارويلل ةىةلامويرم ايل ١ ديس انا ْت نيالا كد جدباو
 ظ قهاوسنو دييالف كلج ساًنلا هيلا ءادس يحرس نعيش ةعافشلاو

  ةيايدلابف دريثخو ىهيشاو خْوْحاَو رطاوا ةبوعقجم قد نادل
 وسواس داكذقو هريتعلارمف ءاقملاو ماوذل ادادرادلاكزنو

 ف مراوملا نمتلا مريعمللا اب دافاقلخو ا : دايسلإل اهوادم
 تلم علاإ ضلانديلا هلا هرتورمتيلا اب ينك نم كلذ فرعي ةونلان

 | تاضإلاعولا مالدل ودّي انا هلوف 3 مدكداوب دنع ةمالسَو
 ميلة ل طاو او هيلعنبالا قالا ١ نا نهرس أ عساي اوكس ذعاج لك ؟دكأو

 | هيفا اولوهد عشر ةنيال ماو تلاّهياذكو هدالو الو دل ميلا اقياك
 انكانّسالوهعد لاخلا ادهفللاو قرعة قيق حراس وح عانس فاجوهو

 من دايس ده دههتيو باج ريغ د اهشناالو ماداللضاشن لمولاموب

 نه حبو د نت مدا وسو هيلع تناقص دلو مدادع سو يع قراّرص

 هللا الص هيدهق رويشلاةمائشل اذيدَحَو قاول تح ةوقلا مون |

 :ةمايشلابهدرهظو مالت هلعوسل | رباطاورم هراعلعو سو هيلع |
 .بلؤاناو كاطع دفاتسل فا انا دلوقو ,ناطم سيغ نه د ظ



 الاس مداو اي ربل طسو ديلعزلر الص هلوقو نمرال اهنعّوْشنَس نم
 هصئاصخح شئ ةمساو لوسرولسو هيلعرزر ص ةغااماو دسم

 لضرب وللا هئاسنارئاس ا تاولاق امي ىلاعت هيطاخ كا

 0 ئساولاب هيلاخو الجروه لف د هنو دوا كاعدصو عاوس
 بنا لوصحيركا هتعي اميجحول ا دري تيل ةوبل كاف 00
 لحياتنا ءاعانيققحلا دنع ةونلالب ريقمل اعجبني ثيلو مو قبل
 دوسلاديءامو لوس ا عم ذي كرامي أمك نلت نانا

 صخوش هيلا واام ا رو و او وسر (ةازطف هيلع
 لاسيرإل امحتالشو عيليتل ميليتل اب الاب هيلع هئد : ايل ىنل اًولطم نع

 : دج عضلات اديس 9 نمؤام اذ ناقَرِضاَملَو 0 4 ٠
 علا ةؤمف اي ناوي ادعو وصخحباك دإوا ناش نم عرتضطعبل نين

 . مالشلا امييلع وموم ةعبشلا: ةكؤم ثعب دن اف نون نب حس وم
 انينيامهبماملا الف ةنسل اواد اول اًكاملطا اذ 00

 سؤالا نمولذل ذْؤ كااطملا وسل اوهو سو ديعيتد اص ربع

 هنادادماو ةلماشب دتغرو مان قوعدو ٠ ةًحاعدبتل اسف نيزدالاو

 ١ ”يتلابصي هافرسلاو ءايضالا نم م دون نملك زرماع قلل

 مدالصوصاصتخا دع ان قاذلف ربجلاوهو قالطالاوعلوسزل اىهف لع
 ةجّز اروسز خو هيلعمتن اقصلعسا اما ل :رلاوئنلا مسانؤسو هيلع

 ةجالاءانلسااموىلاهلاق 3 ف السم دماج نعدمس نبا ماور دف
 مو هيلعرت ١ الصلاقو 0 2 ةكففقر نيصوملاب ىلاه او نسيملاعلل

 هتلادثعش ايادع جادو ةجر تعب اخالاقو انادوم نأ دهم ل خر دابا

 أ نيف نللورا ةمئاريحأَس نامكجمل قد سئالعلا عرب 2 2 ؛ ىلاقن
 تضل باول نم اهيف هتاحح اين لاو , د 2 داهحالاب

 هتد اياهالاب هبلق جدو ةيزجاو زكلاهلذو_لثقلاو خسملاو ف :ه دفلاو |
 يجالئلإماهيهرت ادب ةئالاؤو للا نع ةىويطملا ناش 0 ايو



 0 ا
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 3 2 نب

 وح

 ظ وم وتاني سل ليغ تؤول اعرف 22

 الم اكل ومال لال ضخ « نع دنعاعم د اسنان اهو ةشلثملا عقد | .
 0 ةيسفنل اق الذحالا م راك عمات

 رمهيلا دا نسر ف ةدل اول اذ ا اهجايتحا إو اهيكاصمو اهياّنس

 ' مهضاث هتانيهماظمو هفافلخو دايضقت روص موال نيكو ظ

 ' ماو ديلعتبالصء اعحاّمخازيممالا اذه د ريك اكاملاو شكلا
 اهردشنو 1 يملا هاش سكو فاقلا خل كش لسو ديلعرتر الص عسا
 ظ ولا مح :فاهتماؤ مهي واهربعو ريس ةئخل اذ ىذلاوهو

 دااراق كلام نمل كوسم اذعم نوكي ميهلا نال مقاس حجو مهب
 رو اقواس متلو لريال عم |يملوا نسح مقتسملا هانعموا
 موهدو اهلها نوكوذأ اوهرادل ايد م د حروما هيرحف ملاعل اسدمو قلخ

 ١ الصد اكدفو هاطعل اىبكل او رسول وجت فاشل !ىنعموظنل اوذتقمزع

 ْ تاركا غي فل اًصْملل اوماحو نإسرملا حيرلا ضمرينحلاب روع يبو هيلع

 . مديل لذاطص دعاه او يراقصو دحأو نيسإل اد ففانملاو

 ًايمنالا نم هرع ىف قرتقا اط مهام سو هيلعرت,اط صن. الذ عماج
 هللا رحيجر ,ازمل آو ءايل وال ١ك مالتءازربيلع سلو

 ١ ذكررو ريت دهاقع بحاعتإك هو نه دتغو هرؤل عاسوهوألا
 هاك دوجولا نما هّسسو تبرهن هتعاطيو تلصخحهنم تلجوا تق

 | ةقرالا وسو دوجيعيب او دوخولا ةدزبلا نع ةرهثمل تدم انك

 . طيلة لاس او ة عما ةلكلاو ”روهوربكإل أم ذآو نعال [حزورلاوهؤ
 ماجا تش عيجو دذيل ارمي تل حماجاو هلل ادلع قلذلل عماوكوه و
 .د |ساو ةيئاسلاقهاقحاف تاوتلاو تالاسراو - دل

 ظ | ومنها اماو هبا مل ايدوتجلا مماوخو هي ةينابزلا ديح
 اع :أنلاو تاقلا نيب ةيقمل ادق الاو دومه دم تقسو

 قوز - د طا ةسيكلا قول نول 3 هرحا قرا

 0 ا ديو وح



 ررشانق بؤملاو مباتلا ءانمك اهدج ةنكاس ايتو ءاذلا ا
 مدع احدهما وعو هول ءاجعا دق يبن ال اعتدقو هاو هيث ىا ءافلأ“

 و دع اطص يا نفعا نم كلادط و هاّوق هيف ءايشب عب دس كو

 مهصصق ف اكو ززحا ١ زئنإك نع هل هلداد اتخاذ ميهباش و د هاوحادع ْ

 مهو تل اىده عباتلا نيمسالا ىعمد الش و رئاوث و ىربع ُهضالف هل

 ياس ااا امه داكن نا ابه لوالاوه# لي

 ةلادلا 23 هرعت اؤصوراوسارغعأ نؤلا نا عرمعتملا ليله بس ني ظ

 نوعي انو قلخ ناو مل ايم يحبوا تاجحر دو لئاظفلا 0
 يعل دق ماللاةغلالاتلخدو فن احد رد فاعف درع اك ذ |

 ادم سيرماو-وكذلا ميج دعابتا هو عمم ةئار لك قاطنع ع
 يس دو توكل ده ه دوعصز جاوملاةيدح عصشللا نم نم للأد لمل در دو

 طذلخريياسجو لكل ايفو حروف ل دزه ة ءابعراكك ل ذو معلاو ايلا
 ورع ةنداسلو لسرمت الثوم كإم هاج 1 و ماقمملا لصوو

 نق مادا 1و ماض اؤمللو عامسالا عرس ل قجج مولع لكم نم
 2 ما ننملا ف جا لدمج دعا

 ابا

 دب 0 انناوم وا 0 ا .
 دلال اي ةمانل ءالاخا ب 1ةئاسرعل 1لعلا زوكولاو 0

 لا ةراشس اهيفوتنلا مو" هركلرللا : هك نموه واو هاجس بول! وج
 ديلع ريد 'يصوه نيس اف لاتملا نم نمزمو ديعررر اصاب تهل ه

 سول مد و بعاد مئانغلا هل تلحاو آملا رعت وسو
 الد ىن دهاجي لو لسا ص :سيعل قمت ملام رصنل ارق ءاهيحا و برجا
 نيب حمه ولا ح الملاو رتنماو 21 ,لعوتناصوه دهاجام لمع هما

 ديب د ردع >ضحح مسا. كلن نرش انني 18 اع +٠ ني رزج ا ىلإ تاب

 ْ تصتو ح انغمه لئااءلعح د ا!لعمم نزوؤعوهددإضكو ناد مر



 يلاررسجو مهايويرسلا

 د انكلنوطاعذ 2 الوذ هلق ايلخ دلعي مف 00
 2 كام دلاروعال اولتاه ناصقنال ْ , دانك قام ىلعراطق 5
 3 ينم اداب سورعرتل لصد ص اصتخاالاف مالش أمهيلع مم

 لاشلاثدل ند داو؟ةنيدللطو' ديف عدها بيو راوكل اورج سو هيلع

 2 )و ثوعبلاتعس ةراثؤ هدسن رع ةرا ىلاعت رثلاهاذ وش ناملا

 كلن ازا جيرو دلال ازغشمالاو ةحاف عمال 00
 | مزيت برانست دكَو احاوق ا للان دود ساّتل الخد ورام رقت

 ومنو هادا سود كال ايهخدموريوشسإل الع نيرشعو اسس ا

 0 وا دفا وزع الضو نوب داو عبس
 داب هما بسمو هيلعوتراؤص هن الك ةحا]الوسر
 اقف ردلا رعب ؤامجد ال ارم الا نم ةفلاشلا مالاو داك امتع
 و هارت سو امللّةحاربو جرف كرينا يقملامهيحار ةمالاقو
 نم وم هاذه نيم تايالامرحلاولم رز اولقوارمو دادد

 ذمتك اصوالا رم جيلا ىلاعا هد اي دوبحل !زم اكل وهف لمأك 7
 تفاخر ماو مولع نم ااطال اعل النخل ساحر لئاضنملا عيت تضل

 همك اضوهذاكل له اننصو ف داىلا امو نيج صواو لاوحاو |
 . كادببخموموتصزتبل م هوص وو دل اكس قو قد لا نم رض دإصيل

 وهذ اامهيبؤيسنال اي هيف انيثو امو ها نم دع دز صخفوهو

 4 ىسش ليلك مورد ع ال صروا امآو اروصم ديم اعز ين
 ره ةمضا روسو مالك يبا نوكسو و يطارك ليطكالاو رون 3

 طبشم مل ريما العوم وايتْساو هين او نم إب نو دؤام

 ش 0 مهحارز امىلاةراتسا راك م جاللاف ءافصاو

 1 ديلعرتل'يصروسا ماش طحار ادّمد دتدادعد نعول دلمر الوةجاانوسر

 0 دلل يور نضالاو ننال اكن ندع خف دلع ةالاؤص
 | كلاعدنع كل الجوم هلق ا ون هولا 2



 ليا لإ 0 ل تح محايل |١

 الل كاوتيلو جاتا كولا رب الم نموه نهوعباب نير ةباصع
 رده هنو هايلكا وهرشإب دوجولا جاتوهسو هيلعدتن اصلا
 لمزم طيسافرت مدح و نرلعوتل الص ةمسا اهاو ء دوجو ءوروهريسو

 ذتلاو نييمتلا لظزمإ عا سدا داف تيلقت لمملاو دل امهْلَصاَو

 0 طم يي تسو ءانعب لمزلاو بولاوهو راندلاث تّسلتلاوه

 و # يلم د ينلابإحنتسو لبريج نم كوي ع
 غلط وو هانا اكو رف لو م نملا سحاهيلع ناك ىل ا لاخمل نم هسا اهف

 همؤيروت ناكف دمؤن بوند هيلع د اكد ملاتلااهيو اب ءانصم لَشو ٍ

 مايد سيخ أوو *هفط الم" "طز ده تالَصو ةنطملاوه' 0
 تووعفمال لسد ١ نمل لونغ اك دب ماام رمت ىلع هل اطيشنت
 لج ل ارياوزيلالاةد 0 فوج اهيااب 5
 تلال اجرمّرتن موه اناداهب فرع ىتلالس وف هيلع رن الص ائاعس نم

 لالا ةذطالملا مدصم اذ ' بول او باطن ةلاح اهبسستنلا تاك
 زد" لصدل وفك هيلعوهوتأ اهتل هزم تشم مسا مورد ان ةبثاعملا كرتن

 ابا 2 بارتل اب هن قسفلو ماولعو لت رطا وتوج ل

 ده لمزمل ا اهتمام هلوقف هل ثط الم ُنإب اراعشا ىلقل 3م
 ا اتا وسلا لَشَو داعلا رسما دما هانعمزضو دفطالمو

 .ابعال ماهل مل وعمل قو هب مّمقرالااده ترشد دق ىا
 اذاجيتنتلا نوكباذهؤعو ةلمازلادنمو عجل مزلا نمةلاستلا |

 ٍ اعتمد اهيطانح عْساَملُف هما الواؤزمتزل ارو تدملاب هأدان امناو

 هكا دبعإ[ف هيعام نص لع ام عادت او ذل اسررلاو ةوبلاب
 ليضمتسلا ةياعشل دوا مدا دق ٌس ىلاعت هكلاَناف

 نابعلكماىآلا ناصبس لاقف هرمارظعو هردو لجا تيح م يئلاو
 تورمد مل انا كلاملاو دّيسلاو بر امس ال مي اضم قب:

 الي دوبعلا درهتت توداي هر رعد 1 دس ذاع ش“

١ 

 و يا هد نيزك قل ا
 ا



 ديلاه3 تاكل! ةليروبمل نعل ففي المو ةّييوبرلا ءوههشل مزلتسم

 ةرروممازع انعام دعو ا دوجيو و اًمَقَحت ث ادجوو الاحرف املع
 رائلانيموهفل اك ةّيدوصلاف َدَي وصلا لع دوفومكل ذم شالا لامك
 ظ تلاسرلاناكلسو هيلعزتداّلصتمم اندّيسل تاع امو تاشسالا

 1 اهيلحالا اذااحافملا فرس !كيدويعل !ماقمو دن : روعل الامكدل نؤكي نا

 ٠ نو درعيل الا رسالاد نِحتصاخ امو "امو |هيسلاق داجي ال ناك

 : 2 دوبعو قالطالا لعلمكلالكأ لس هيعرتد الص ناف
 الكا وديلعرتناؤسدل تاكو لالا نيعَدي دوبعلا تاك تلو |

 1 ناهس طا قدما ماوسو دبعلامسإب هيلعولاع متل اهنا

 رتل لصد قوام د دبعملا ىحو اه لاق ه ديعب ىرسا ىذا ناهس

 . نكلوويعمراصتلاة طا اك توزقال م يقعلا 313 لوني وديع
 ىحامب هنن لساو هل ُثب ثياتوهام تنس 2 ان داوسرو هدا ديعاولوف ْ

 ءامسال تحل متناذبعت اكاذلَو دبعلا مسا الا دبعلل رسول رف هاوسال هل

 ايي ام يب بوكيتلا نسب طلبو دلعي اقنمرتخ ان ىلا ملاذا
 | لايت املا بحالات ءالاوهامر اخاف ! دبع يبن نوكن ا راّتخا اذبع
 لدلا تن لاقي د اامهتف اضا ين ديعل او ىلا الديلا كد

 سكيمووي لدتا كام لاقي نا نيك الذا كلملا فالحجبدتلا ثبعو

 طويلا بيببللا جذومتا قو هلللا دحر ىبل ارمَشَم ١لاق هيما :

 اهيعلطنلورتءادبعوتا١ هايس سس رو هيلغدتل لصدِس اصختمد
 ريلور قص دعما اًماودبعلا ع اروكشا ديع لاق اهناو هاوس دخارع
 امهيعرتراومر امعنبا نعفرا ديا فزمرللا ثيدحؤم هلل 00

 دحور ىدعد كاذكو هذ مثد ييوسومو كل 0 كتل اليلخ مههياَلا ْ

 هتلاسيمج اناوآلا كلدلوهو هللا هافلطصا م داو دك :داوهو ددلكد

 .هديبع ةياومد ةررهذا سيعشلاو قهسبلاثيدحُو ا الو
 تايرلا 3 00 ا ياعم اما متر ااكحتا



 ىلعو اهيامالعو اهمانقاو 1مل لع زوم يمس 1

 ىلع بل الاون وى ءاذل ابيت م امه كلذ دهن ؟ لاك بوافر
 بقال ماك يجي سو د هيلع مل اص رحم سرق

 تللحتو هرارس ١ ٍتح ردن ىذلاوه لبلحتو اًيلو وا ناكانج دنم
 هرادّتمزو اح ركب هلق تحفغش نم بيسو بيلا هراكسا
 كك د دع ومها كير هيو طعاومشاو لالذال ا ماّقم مهم وظف
 بلطلطستإةخ الملا لطاومو قطصملا طبيه ءاقنلا 7 97 7

 عجرم اضبقل اب ايس يضا ل نيعجاَو "بالولا د ةَمافَشلا .

 امصرمايعثومف هدرا وسسلو ديعرتل اًؤصرعسا مآ نسلاعلا
 هلتيتماودن ةزم ملا هي دصلوؤنم رمل نول نضال امي دولا

 ١ و م اًماواًصل اخ كل دنلعج “تملا
 رتداواهومعوهو ست راما هد ىوجتلا مس ال او ءاجانملا نم ليعش
 رمل زولك ءانئاطملم هدعرتن اق صدعلا اًمأو
 0 ن1 هلو ارصووسا ام او.ةلخل نم ميمتلالعج لمملا قابل

 طة افخم ل ءاجئاوهّمْحددلاَك اهيفو ءاثلا ةرجأ
 هنا سيول 8 نيرا عاشو ىلاعت رلوفلف دومالو ١ رعب ىءالق |

 كال الا بوم ضرو هراهتدلرنع م تما ةنعرلل ام روحا ص وددهيلع
 نوقف دصتيدحمردر هيصة ؤس ع .رحآو ناطيشلا ديحزحا ىدجب

 ا ا ع حن

 -”سئولا يسن ضرال | د تاووسلا ٍةاجناليش وا رراقم بك

 م لا ءاهدومل اؤب اعز نمو ءالالعدشس عبد اكوع

 ظ ماودبه قا حرملا وجو نع عرحو ثيداحيلا م دالة نيعوو يتلا اخ
 دل مظعتلا غنم كاد قددتل اسر, تونترودرل ب لعلاو دش
 دطوإا ذادتال هج مالا دعو علوي كلذ اني نو يك ٠ الاض

 ئاصبلالهالاق مهيضجب لاقو ّىنزحا هتاؤملا ا جم هني دنىلع ن اك |



 ظ 2 رادو حاملا قلذل ةوعد عشلا ةرئاف داكاط

 دقو ةمطاَملا يا رو لطوفع اهيع جن قل ارومال ارهمئاعاوأملاو
 لكل[ الادجول 0 هزه عيمي ءاغلا ةصيشلا هده تلكت

 : كأي لات لق ملا 0” طلع دم

 كيد ىو ةانيد مالسالاوكل تضرو ىتهن كلعت مناف ع

 1تاايرسملو> اًماو وسلا متخ كلالإف ؛ هذى ت ثيعمل ل
 ْ: نينا ءاخهنوكرتو امو و هيلعرتر اًدص هتجاشل ةتعباصو

 00 ل دعو دلي ةسالسو هلام
 5 تحلو هيطاذا تن عي ملون مسالا اذه ىرمتلاليلجت
 2 دع عضوا الاب هتاخب كلاب ءزسا نسلم ةغاخو
 ل الا اهتس راك يقس لوا ءاقس رعرد محلوفنودب مي ىألا
 يطع سوطسلا وان مزإما دهو ةياهنواملا ديهئايقس
 تلق انافويرجلعاليضمت كلدب ررضف قلخم راس نو د دب صوصخو

 اهيلع ويط ام فاصواو عابطو َقلْخِعدعبط هللا : ناذ مط نععمتخ

 داصي ناهريعوبطر دهب ىدذل اوبطل ادلذ نين امرهوج لوُصلادحا
 تحرامو هيدعرمر لص ار كاف هرقس لوا هاقس دعرد مح كقازاو
 | اصضخ نمر دول إب هيضقحاو تاون احمق باتل اردت ١لواؤ دم |

 قا|تلاودقلافو دوجوم]ك لعتيدب الا دبا ياولع مرهظحام وئاّضْملا ظ :
 | اا 4لع عضوبوهو فلاي متاح تلف اذاو دل مش اهدحا آكل لصح 2

 ش تاعبحداعو لف لعرتر ال صرت انين تا دب محكدلا نيلقلا ظ

 از للا هنيغو ةىك ءازعا اهنال اه ازجا ميجاهلك ولا
 دفن ؟زق معتم اق سزجألا عمرو رتغاهر دم لع |

 3 رد مد بازكلا عبطي اك لاك الع اتا
 دباءافتر الاب وإني لع دلو هولا هجرك مدنا اينالانم هتك
 انلقاذإاو دموي عك ني ةيؤلسملا ماني نام يللا



 ظ هل اهو يَا ماعدا ايف ىفعملا عودوا اب عاَج
 ارم رعت سرا املا نئثلأو ضمن مطل نك
 ١ لم ميج بر ور تلاو ميعتلا ةهردلاو ةيترلاب ىنعملا حور عا

 ْ ”اهيلعاول دل نيه سو ديعيتم الص. دةعيندملا ذل ماتلا مكزساكلا ]
 | علا زومؤ اهفاف نيّيتلاَم احاناو وسلا ا محو لاف ايجالا نع هرثع
 مهي اوواؤ داق ءايشالا ذاك متذكف خل دحر لضْمَتلاَو هل هتنانم

 ا 7 *”ريعدو دحاو هز ١ سكرتم تم ماوق اهل اتاعامج تاعاج بوقبي

 لاق نبا داس عيلبتل انماحربلا لكلا قلتو اطحا

 ةولضل ار هيلعو هيع نينا ٌعاخو انيس دقن [نمرمهنمو نيميلا
 هايس ال اوحو ةنوخاو دضجح مانيا نم !ييزعمحالا 3 ثعب مالّسلاو
 قاسرعتوهللا تادؤ ةدمإؤلا هلاذب ضهيش دحاوهنم دنهل
 هيبودإلا هاذي دماديلعر دوالو ديمي داخدب ملام هللا نيدو لخ داف
 نسل نود رتل اخ لو ديره 4:باكاذاو ىهينا لضف
 أ د راعاوعانهؤعءادقو ىكحلا نو دضخإل اراد مالا نال ةلاحإل

 وهيعرتن الصدعساّمآو لسرلا مت 2 اخوحو كب مسالا الع ماللكلا
 | مولع ةاوس» اوبامهمقوموحا ّلسو هيعرتل اص هتلف يح

 | نهاشبنبا امه دح دِحْرحأ هب انماوحالجو ّرعوتلا نواب هايحا|

 قا ناشر ادا دلاف قاتلا ىدادخبل ابطال خوشملا او انلاق

 دعضو ال زعضراوّصلاو اهصرناونر ةشيي اع نع كلام بيارع ف اهالك
 لجر ةناوح >او عضل | ةجرونع هعافت دا م دعوع نؤن حلا َقفنأو
 ةلاستلاب ردات تيل تدب طوخ قهرا مالس الاحلا هاعر

 اهينداومهتتعف مالع لك غاهيلع هدي ذب حصو |ينلط ثعا نامت واقل

 ضمن ءامدمهضجت كسا ءادعا رهو بولاىلا هود ىلاعت كلان الو

 ظ ةايحدتمبؤا ف مهُث ام د ءاطس نم اويكو مهيولق نسب هب لاف

 ةطساولاوهد خو هيعرتإلص ب نينمؤملا بولق تايتماو مل ءاقباو



 لادلاو دزعرماكلدم مل اذ ودخل نيب ةطد أل او دَملْح نيبو هللا نسب
 ٠ مهناكت|صال اوهو انجي ةايحر دالعا فذّئادأ ادتما ةايح هيو هبو دلع

 دودو لضدلع رند الص دي: وكل اويمج ةاسحل نارينلا تاكر د نم |
 وف عبو رعةباوصدعسا اماو ماقيو ه دوحو ببس ذ ةنايحو

 يدل ركيروتملاوزكلا نماوجق اًندْلا كَما ةزالاو ايندلاؤ دما ها[
 فيسو مهيعييس ارسم مهيلع دا صو ةماعؤ نسب كالهل ا نمو

 ردهب "دعبل هللا ناكامد تال : -نامالع هللا ل لو :اثدكوو مو دع نم

 تك ةتييطمااف نوؤغتس هور دعم مدل ان اكام دزه تنا5

 هلوعروسوعفا نضفزمرلا دحّحأ خوىهلا امولف اد افغتسال اىدبيق ْ

 اوي خالاف ىدافغتسالا دتما طعودلا ملسو ديلع زاد[ صوهو هنع
 نيل يقنحلابو اهكرتو ءايا تاشاي يشل اك عمور ات دول نه[

 ئدعتن اناا ات 2 ده سو هيلع اص داعم اما بولا وكسب
 ْ هليحون ةلاعت تلا رمركذو بعرتلاو بيهرشلاو هظعول اريكذدّتلاَو
 يدل [ىضر راسصا ومو ديلع قناص ماشا ده ناىدف د
 اء هللاو اًنياىوأ اى !ةوالتاما ايهرو ابيعرتو ىلاهت هللاب !ىيكدت

 - ل هلم أ اكنبتلا هم وفني م ميد و ةنسه قظعرملاو نىك نم نامل ىلع

 ةض/ااوان دل اة دهرلا و بولقلا مفر هاريمال_جودرمل اهلا كلت تءاهف
 لناريمضو وةريسبل ادي دست ”ىالادب دخد نيعبل ا زن وقت ةلالا

 اكرم انام دتماكدب و ةيلع هند لص لاذامو الط نا عورتملا جو

 دل ديدي ل عرج اقل دل اوهركدملاوئعل ركوب انسان اذاق و هت و

 و 2م قادت راع ادولو اضيا لو ال الع قلطنمو ةقيقح و نانل !ىلعلا
 انتئايفصالضهابو الضخ ءابجلاهلامت رتنا حركي ذاولحو ع برا. هثاب

  تلكذمتاا اناث "دف اطمادل لاقو نيِنمُوملا تور دل اتافركذو هل

 اسرالاث طزيد ب لكمو ةنطلسلا» اناو ةرطيصلا نم رن غريم هيلع

 ةقاومؤال ارت نا ارسل وال فشلا ماب الا لع ىكذتلاو

 ا 0



 هامان دلع الصابون جا هم اذهو مدخن و دفادلا

 "نينا مدحاتتلاو شن ورخلرتو دي ةوامطاو دلك ءالعإ ؛اب ةنيدلو هللرشاثلا | -
 هد اًهناقر انأ١ نع صرججي غلو نلاو للا مهعاع و لج نيش كذب

 | دلالولوم هج مهد اهجد رتداملا حث اعدب.اضيا يو اكللو اهيم آيا

 اًماوزخإلاو ا ا لا

 0 ءادعإل ارعررهللاو ةومل انضوالوم هدما الق امنّدلاك

 سا ل ميتين اي دال العفن دو معال اعدتماىضدو ميس ريسُبٍضل او

 دنا عاوسإلاق دو هتعافس لوصف رخال ف اًماو نوكشلا 5

 دوئهشو ل سرا م ئل اواو دانيال باع نسب دبن ريم ولعو ديم دوهلطو

 ايندلاو ءاعدلا باجساَو ةعافشل الوض ىلا متنا هاثا دقو ملم حيزها

 ةزعو دنهاجو اا ول تمار نعود دتل ٌرنَم ئطلو ساهم ةعكرل ةرحالاو

 راسرب اوسو دينيعإلو دتعامشو هدرالك هتنيوحصو 1 ا

 رتدالصتناكتقو ىاقد تناك دس اهراطو اريحضتو ٠ هبياوحداضفف ١

 ةميدحتجف تدب دقف تما سو هدر الص دعساآماو ٍلسَو هديلع

 بانر عرمف يدق رس نم درع رعد |ىمزرباج ثيدحف د دنع تدافعر
 مم ىوتملا 3ج) )وسر و عالكل ا هنيج هدر مالكلاو سمو دمحا دنع هع

 ف ديظعرتن ص وكري رصاخة مالا نيب ملرتل اما اًيَيوعمنالقو
 رهيب ءاعنماة لاو مهم ل ١ هنانكلو ه واق نبل او ىلاعت لاق

 ةعالب سا الذهن اند هل 3لعفاهصلأ َق قراّسم حشود اقوو

 مداؤصيمل مارا كالو ال اضل امل الول كا زلول داوتقل دوجولاوه و

 سو هيلعرتر الص هيا دعب ,تعجر مالا تالق ةبوتل اكن مالّسلا هيلع

 هكدا 0 طاصلا لل اتفطلااهب تقرفنام دج

 اصاو دلك الدو وهلا رنع دنعرتن انعم 0 اهباب
 دّير مسا عمابوتكسرو هيلعرتن لص ةعساوار اهلمالتلاد يعم دانا صو
 ٠ ةداعتالا |مولاده وعمق ةبولؤا كتو هلوعو ديلعب انف بوفش ىلا

 1 0 ا

 ١ وا اى سيرفس و
 رو راما



 داهم ل ديلعرتل لص بسب كراكو اهدعب امال بابل ما قي
 :ةف وصوم همادالف أهيباب سو هيلعدتن الص دتهاحوب 0

 هتقاؤرضت]كنال ةبونل ابوه اوناتاوشذ دا املك حمي الل .نيباوتل '

 لاسو مواز :ك 3 هلوضمرمس ون تالوا ةدوتل اره 2
 نماوالتق نيلكتالو هيلع ج زج ريغ م داقتمالاو لملاو لوتلاب

 ية رم دزوكت ناورغويؤااهيرذم مرسل ا هلطسَ

 1قباسلاممال نيو نياوتل ايحيدتلان اىلاعت هلوق سف هبواهطشب
 3ةاشروما طش هتبو لبتق نمرصنمو ًالسادبتوت لقتال موهنم
 درعا صال همهم ]قبال لجعل ةم تاس ع موا

 انيزم اها نست تلا موش وع هدم دعت مالا 2 اخ دمار ءايسنالاءاخ
 هل ةيودال © ا مم ها

 لطجر راف | ةعرس هسازس هديزعةيوتلاب اب لخدب نك

 ٌْ رادت هاما ةوحرلاع ديون ادا اونعب انعامالسلا ةالّصِلط هيلع [سرلا ّنالو
 وجيل ! كلذ نوكتنا نمرهعا هرما ةفلاخم نع مالق ال او هتعاطب للاو

 | كلرواهملطو ا ةيوتلان ثروعبم لسو هدلعرتن ا صرمت ةصعمو !نوك

 متل ال صدنعي اوزمالتسإ هيلع زسرلا قامت يطور اه قينإ مرلتسم
 ننال صتالومهينه مشو وا ولذا نم تبطي لك يوقف غسو هيلع
 كرييجب نكاد ناك ندتعملار دعإبّش و اببيات ريال ناك لسو دع
 كمدردها .و يعن ص هلل الوسر نا يعر نب بحك ةيحال يهد

 ) نس انزع سو دلع لد رقد لصدام دقو اين اهلا اف ديلا طك

 ىلع ةردل امركونكلاةءاطوو حان ضفخو باجل ليلو قالحلالا
 00 تاهف هصو هلآلاذتالقلا ةيافلا |.

 ٠ و هيلع عرار صلاقو يَتعلاو بنانا قع حو ماكبو لاخادأ

 | هب ام ىلع اطوسيرمتحلا اطباقلاى ايو ابره اهلشام بحت َرَوتلا
 قل | ىعدتن باي دفا اهلل اَخَدق اضناو هيتياا ناره ةحامتلا نم



 بو ماراديلع هلل اباتىنعم نايت اف ىذ هيسحب دحا لكاوهف يالا
 مندا ]صوهف مو ديعةناؤ صوب قباللا ثصولاب رلعاىلاش وهو
 مداخبلا جزحادقو هناهس رول بش ىلا ةيوتلا كاب لسو ديلع
 لوني 3و ديلعرتل الص هدالوسر تحمس ات ةنغرقن ائىضر هيه نع
 هع ة رم نيعبس ص رتل ام ويل اف هيلا بون او هند اًمغتس إل قاتل او
 نيعبمولا 5 هلا مختساو ىلع ن اغيل لاق ها سو ديلع هللاؤص

 دلل ميلا ٌبيورسَو هيلعالا | صوهف رايغانيعال راوب !نيع نيؤل اذهو هرم :
 مفي لم بات هنعّقرتو اماقم تلخامتك لصتم حورعو عاد

 ا طلي قصاعما ماو رعا هتناو دفتر دقىلع هيرو ويلا ا | يقسم كلذ توداي هضراقتسال وويل ناي |
 نير مشا وملوسر هوك احدةلىلاعت هلوقلو مكيرع سرح
 ءاواف ذي ال ماده دعمت ناملاقن ملوث د ذي الا نضرحصتنعام هيلع
 . | الملل و ؤملاة يال مبط|ءا كن عربك نامناو ىلاعنو رناويسأ

 ١ هانمعجح رو ١ صرحا ظفلب دتماك ده عإسو هيلع ااؤص هسح نهأ ٠
 هيلعدتنإ لص نام دق هدا بلطلا ةّوقد ئتلاق َةبْغرلا َةَرَس سركو

 فرةملاعترتن داووعزب تاك ملف قلذل هللا قياده لع ءئيرمرحا سو |
 هوز (قدللذإ مهم رحهعاتجا وضاوصو رهساومو مهلز امو ةعاجت
 دن و لبو هن وزرهج و دنم نوزهيشو دب نؤرهتسو هتموت يو
 رههينم كل دي ىلابيالو كلذ حمو هيدع توصرحيو هنم تور دير
 معد فا دخو اسواراهي دالي طاوع ددو ر.ع ضفدو حدر اعدل دوعي لب

 ةدرجل ملخداو ره دعساو ماغاّقحاهركضيتساب ةنجيو يالا ا
 ها دهو رابعلا حالصإتلسو هيلعمتن ل صاصخّنا لعل مج نوجا هذ

 هللا_لص هصرخ 6153 تاضصرم ةاضتباو ىلاعن هتلامال ًالاّتما ناك انا .|
 أيلطو تدإمإل ةتفاوم ب اغلاملا اغلاب امان عهاظب هاد قلع سو هيلع
 ةياغلادكلمو دكحو ردا للان هلل انطإب دولسَش ناك كلذ هانصرل



 ظ 10 0 .داداامألا ةمالف اذ وتم
 نيرا جاتحي الى دا مولع اوه سهش ءمساوم ولعب لسو هيلع

 اهثاجراو اهنيك ول ساس اهيعولت و اهدانشناو هتوعدمم يول ضرال اراطقا

 داعتلاقدةيلاك توقلاق ١ ةيضاملاس الا عربه مولع ا وهو

 زاتلاوةةيلرح ادنعف ةمّل اتاسرعف ةخالاو اندلاف ضيا ار
 رتنوهيمل | تعا نمازعماادهاتس كانلسرا ان املاعت خلوق 3 امهي

 اديهشت عيعلوسرلان ريو لوث فد وكاد عر عالبلاب ايبنالل

 هللا مداطب ءايبنن الا غيلبتب تو دح ةيقلاموب اخ

 هاب قويف نركل اع ةماقاعمب لعاوهو ديلبتلاهنيتب
 ظ فاس مار مال اوف تو داش سو هيلع لص دام ظ

 ميثيل ادج د يا ب ا توف

 نيقفملا بقر اهلوسزلا ناي[ لكل ميل تناك ناف ةداهزتلا هدهو

 وسلا دوك نوصي توم ولدا ماصلا تم دق وىلعب قدع هنماىلع

 لا الا دلال ها نا دهش دنع هب سحا ابو راهاوهاعمللاعت ملل أ هند اهتم

 .وهسل ف هيلع مرا ل ص هدا اأو ميلملاو ملاعل اهانعم قو ”نيال اوه

 ورعاة ؤ جت لومضمل اوذسا نمر وكي كال اةعوزسو هءلعورد الص ه دنع
 2تمارعمللا هرهشم ى اةيقلامو دهشبلّوسو هيلعررب اص هن ال اًعفم

 سازصدعا اًماواذهز مالا فم َدَقَن اكرويتطا دوب ديني
 نسما همساو لدن دوساو تلمس ريس سو هيلع

 لاس _ةبراغملاو قراشملافريهشل اوهو هبل نعت هترهتس و

 ١ لاعتا هاه درهش ةئسا ف دهاتس وهيلعدتن لص هسا اّمآو

 | ادهاشموا طالضو وهتباخورهسبالتو رهقيدصتبو ةلاسرلا

 | ةدءاّصلا دين ناسل و عقطانلا هي انكف ىلاغن هللاراخإب كلذ اني

 | ىاحب دهاشلاو ديهشلا نوكي دقو ليف ىو اضيبلا هلاق مهلا درهش

 ظ ويل ار كفوا هاو مف ا كلما نيت هاوس



 الانلسراامولاؤ و سنو شبمو دهاش ك انلسرا ان اىلاعن لاقف
 سس نيت الا اذا كا لاق وىدن تاكا لاقو ه ندنو |شسمالا

 دادض تااهنا لاقو يثبت يزن دنم عد قتاذاقو وصول مومل
 هربعإع ناق زل ارت ىذل ا كراج لافود ب نيل :دنلا انا قال اً

 ارسم نركحمو نإبرغل ١ يادنلا انا شيدحت قو اى نيملاعلل نويل ١

 . ةئائشاابا ضو ةتجلاب لق و ةدغملا لقد باهتلإب ةاعءاط نهال ىا
 مون نم الاب ندين الو نيللعلا بر ىنضر نينار يشم هئارشو

 ذنب اوك عمو نيد ارميا كإملا دحو ىللفنلاب نيف اتشملاو سلا
 تلالشلا مار ذم هباذدلاب م١ ١ناّنلاب كصعملاهالىا أ ريدن

 لاهدناف ه سند ام هسحأ انهن 2 هشبل نم لعاف ىئدل ليعت سشسلاو

 ْ ةداشيل امسالاو هيي شضماو اذعهسم و انني نفو سبل

 - يشل ءنوكامشاو ىيخب الا نوال ةّملطملا | ةراشسلاو ممل اوركلاب

 ةردتمنازأو ميلا باذع .مهّشمق ملاك وفك ةدّيقم تاهاذا

 ةفلطللاةراشدلاو مريخ ميلا اذه شب عشر اينحال لطم وك هب

 ام هيما لا كلب د تيس سياعرابخالا م

 لصون معك فر ' ودخل ديما اهنا عرابخالارا دن آلاو ناّسلام الاب نايخالا |
 مودي عراق صدع امور : درا عب ىنونلاو دنعرحب ام لجو هيلا

 مس و هيلع هلالص خه رو للا نمو داحد ىلاكت لاقق نو

 هنا ىايوؤطالفذلا هالارؤن مو ديلعزتد صوم تامل القد
 ملاك و هيلع الس هيسفت لع اكشالو هرود مني ل آلا
 ايهما اخت عم هااوضر تا نم هللاذب ىدص ىلاعت داود نحب

 ظ انتا كد رابتعإن اممامهيل اجا ريكا الو اكوا تو هواولاب
 ليسو ولا حرص ة هو نحال اذا ده نيعاغ دحا قي ادهو .دحاولا سناك |

 نا هيك تاياق اولا درق يو ١ درطمان اوج رمز او

 نيبج نافيسكلاوو ةدال ايتسك هرؤدلتم صرال او تاوهتسل ليون كلل

 . :رتنصشع نويل 29 د0 ل ا > نيف نش الل تاانيس يا



 يوسع رع تا يح

 هب ىلاعت ليا هامش مب امس سو ديدعزللا ص يس امو مرتولر هيطملا

 رمخامآو ذهدج مسالاوهرت حابصم روسا حسو ف اهذهف جايمملاوه|

 سو و يكرر يس ع يسمي سس ىلا

- 

 هلوقف مودع صج انهقاثلارونلإب داملا دك دبع سليهتسو
 دع مالولاوهرونلا هسضَجَو سو دع رتد أصرخ ردوا هر لمس ان

 نينضؤملابولق. رونتو هتوبن تايبو هرما حومول ارينماهإ سو هلوقد
 لعاكلا جشم وهف ةريثعل رينم هت اذ 3 ني ىديش دب اجاب نبق نامل اذ
 وتلا لاير مب ارسل اىسافل ا نزعل ارت ن١ ديعوبا يشل لاق ءاضالا
 | فضو رداضتسد هوغو هلق فر ان 'نماوشلل لم ال حابصملا ةضلوهز
 دقوا جرشلاتحسأو هبشسلا 3 الج ناجحة ماع مول اورسمقلل اهب

 خالرصاحب بشلل سو ديطممر اص هب فص م رو تست ا ونص تحرساو ٠
 وكادت مقر اصيلا اواو رود نم سيدل ف ذل اهجب/ل تازط و مب ءاصتسيل

 قلطمب مد اانههينّشلاو يلب هيبْشَتتو !ةراعتساومف يتلا ةادا
 ىرمروتلانولك هادوامل ةراشا هيف ام مدت دقو هاظ دهيجوف بارا

 رتلالص هروب! ف ساصبإل هم ءايشال اهظيو ةيسح قدظل اليم |
 تت خدالاف يراصبلل ةتعتلو اعمل املي دمج 3لظ لن سو هيلع
 ندلا جرجا انّيِس رثلات ايا كيلعا وليت الوسرا كد ميلا هتنا لنا دف
 ىلا عرشإب هيّيشْلا ناك تآو رولا يلَظلا نمتّساّضل اولمعو اونما
 ياغاذأةرمتنإلو ةؤكالب سابتقالاو عافتن الاديّرم دِنَف حابصملاوه
 راونالاويج سقف اهنصإسو هيلع قصد رونو عوزعلا تيقبلصالا
 _:دوطألو :اججالو غامر ع نعدل ةلقحالت او ىروصلا هروهطل 3َتِباَلا
 ' نر وسلة ايش وصقل لسو هيلعوترا قص هنم سبق ا املكو
 ةقحالث ةعباس هنم ةسبَعلا عوزفل او ءوهوم رهلب هرود نه راروسالا

 مالا تح ووقماءاوضالا مص صآلاو دصم اك لضف لك حابضموه

 | ريتا هدهلات ققلابو دهر دص عه اقف ع دَح سو هيلع مالم |
 . | * اندالاؤدبامرال بوعده ىدها3آلاءرشس راؤحع ةيادهو ىده |



 لالا دوه لالّصلا هاباَشو 2 تيرا كاب هولا ا قبلان ادجو وهو وهو

 ىحتلالضال اول اقيو قيل العةلالدل |عباي دعتم نوكي دف و لصوملا
 1 نالوا صودهّونإسو دي ساالسَعتلا تازمسذ دفالضيع ةلالدلا

 هصاهسقولدق مقحمامؤِفوتلاو دش اوعى دم سرج عقجا اد كذو
 دعنا ا فاشل ارمدب قعدت الكبت ةفلابه

 ميت ادددطا نوه كل هن اكد ده كلا دل عس دبر دك دتها دف دعب نمو

 اهزيفد ماا ودب ةليردلا فلا بف ى دهم طسوديعن ا صلعامأو
 ةلقرتمو ايعابدىد:هانمريفل قال ااًماك هؤل خ ءايلاتابا لعق امتالاوما هيض
 ةلالدلاودععاف مسا وكف لادلا اسكو ءايل !متضنزضي نمي دييرلل ةل»' تا
 نصررالقكو خللا نعي ديت اماعشءار وكل هيلا ءاعدلاو هللالع |

 هيلي از صءادها اًمإو اهزيعو ةبنكل اطاىوهي ,تاكدق ى ذي دطاك دعا
 و و تع ةرجفا ف هتلاًَةقررعم 8 آملا نهدي 0 مهل صحو ناو سو

 دير املقل سعاد ت تيما ف ىضراضلا نبا عشلالاو دخلو لجلو
 ينشف ظل نسولا دعسة 3 ةنسبْس ةروصو ىدطا رهاب دا

 لد !لصوتُل اؤعي ه نابعا لبا ادطلا 3 ةهرتنا دنع ع نه كد نشا

 روسا وثوم نوكيف لوعتم سال ادلارتفب ثا لقت ىقتن اًلسو هيلع
 قفولاب او دس اوهو ىدطل نمزوعتم ساوزإو الظغ ئاثلا امو هللاذي ده

 دعما ماو هيصعموجول دق ىدحا قلؤفوملا دشيرلاىديملا نمش

 دان لوز ايجاد و نق ىلاع لاف ريمؤَسو .ةيلعتن اص ظ

 ار دسك ضنا هىعر انا امفنو وح َءاَّضآَاو ايايَرأنا

 ملف طاف هعاصّش هيلع جطاضناو ذب ضي رونا هزكيصت
 ىمق انمْؤَو داصاهلكد ناي دعتم ثلااثلاو نف ال ارو مد الد اوال

 هريعاريلمو ه رول هلل 'قلخام لَو ١ دسنفب 5 ىنمكسو ديلعرتناؤص
 | نكمادقو راصدالاذع نيىلاوهن وتلا كاك نئاصيلا ب اصبال مطمىا

 ظ هداصتاتلطب ا نيظمملا) اصب لسو هيلغيتداص هرون دوك



 نارتحإلاو وبث د صاقمو ة امثل اًدرطو 5 داىشسلا عل اطمو ذا دملا ملاوهنم |
 هن اسّقما ارون طيس اضيا ه هريعل سنمو كلاهملاو ىو اهلا نم

 هادان هللااعد نمزئامتجيق عا عاد سو هيلع ةراؤص دمحا ماو

 0 اوعدي هئاادج ماق اوت اوولاعت اوف وك نم هديصزاهيلاضروا

 هلل الانا هقمرت الماك و ذي ال اقزوعد اانا لاق ذيله يلع نؤاوكاداك
 هلل اىتاراوسعبل اق د هن داب ولا املا ايعادو لاقل دقو هيلااوليقيل المت
 موش موجاوسلاو اولاَقد هلاملااوع دايس ةرهلق لاقو

 ظ زنا اكلم ون ازعل اقو دلير ليبس ىلا تدأ دو كرد عداوااقو |

 ثماعديملا عا دباو ذيرمل ١ ادزو ةقملكلري دقت ءاّسس نيحرلاعت هللا

 وكلم اناث وهو ءاوتسلا ثدتزنرال خدر ءاييح إم روصو قلك بضم
 3 ص الايض نعرسبف 220011001 ليوريج دحولو

 | رت [جيقروصدلل داك ةّيفنل وتصل ا كاتطسو ىف نول اهعجا |
 مدوتستل دنع غنم ار انا تناحو عدت لاتف سو ديعا نص ١

 ًامتنلاهراو ءاملا جراو عيطببلا عسا تبل هما ده زوكو ىرو
 ديمو ةميلدل هللاوحا ”مرانلاو هلو باقملاو 0 باوتل ا لحجأو

 راناف ءاملاجزموب نامل اطسيار مل اوعل !بضد“م دلع نوكمو اهبعو

 0 املج لطصومرالا طيش م يلا جاه ددب الا

 مع الملا قنا ءاثن ذك تي اهيسال اد تنع ع داق ةعاطل املا اهيتسا

 ديضرللا صرح ةوسن هديب نفو اهيعرتخا راود او اهعدتباراؤنا نم

 ثاما مآ لد اَقلْخاّملف هضرال اف :دشعبم لق ءامتساذ ترهق لسد
 حدهيش رع ثيح نحل اؤباس مم هب هصخامهاداو ةكالللا راض

 ايايود ةبعكو ابا مد هلال ءايساإل اءاعسا هانا دوانتسا درع :

 ىلع م داون مراشإلاو رياح هر اوزاربال ااهيلا دهس اًوِلَمَو ظ
 26 هللا دنعاماما هاوس نادعب ةيلع دمنا ايطخدل نشكو لعدوتسم
 | هلاك 1 س> اشطللا هانم نا وعتاد وطاف



 تاوشلاهاط مو ديعرتن الص رخل صف ناذلا نامل ات رولا
 ديانا ص دنساو ان العاو سس مهب و انطاب و هاظساتل اعف
 دمفاو شزضلا ل هر ذل ادادم ذو ىذلا ده الع زينتا لسو
 هدمت 1 | مساق نابتسو هرسملاك ددها م دمملاروملا جاضم نسف

 دبس ٍىرضملا ليل ضروب! يقلالاق ليوعسل قيس اةزففلا

 3 دم ميد ع تيل :العا دوف

 ماك هللا راؤالا ءادبو حاو هرال اًقلخ دنع هقيلحلاعد هناو

 2 زل اذهل |. داثراه دلو ويؤملاازه نمو نامرلاخا نسج ماذيف

 نمأ فوندان املادر تاو, ننمئتل لاه دلَوق ىلا ديالا نيا

 اهبسسر انجل اجا عدت لما وتوضع عادلا راوهف هب لكلا |
 ملول نوكل ربعإع: كافزل الزنمدلا كراش لجو زع دوغ ظداذ اق

 هب ملام ا م هان بمد

 ريق اكياس ابلص نمملاعلا و فايلاكي او ةَيْوحإلاو ةيادالاث ظ

 اذهقلاق م هرقد ئعلل ادهز عيكبسلا سلا قت نيش لكت د5 ىقنلا
 تنجو ريلعرتد ال صدلوش ان دحا اًنعاتفح ان اك نيني دحئعم انل ناب ظ
 ا انإيف لقنلا مويملا ئامز مهنا ناكر اكس لالا ْ

 3 عوزادبب م ةاواينب تك سو ديعدتل ل صديف ناثناو مزحآو هوا ١
 لو انزل [ىموبا تنل اد اق كى كل دىلع رئرازكيق لعلب طنا نظم انك
 ىلا تبرعالا صَل ننهالا ,اهننال الا ءا ديال اس قضح ماد نكرلذ
 مرتوعدتن اكق هن هتقمحإ ص اْعَسل اوداؤالا امر هايس الا عينج لص اه

 يل قوام ال وغبا هةر الدروب لاقل
 كانو امآل انلسر اموات وف كلدملا ةراشس ال او سيلك ىلا هن ازجا مي
 | نولخلم نزح أتملاو نيم ةققملا عم مهما حيجو لسرلاو دايجالاو
 نوعديلسرلاو هاينينالا عيمجو زلاصالاب ايعادوه تاكو سانلا 0
 ةوع دل اف راونو ىرئلخاؤد اكد 1و لعند "ل صو تتعب نع وحامل ىلذ



 رع جب

 هرزنزملاناف اه ماركا السلا ذا فاىا كو ةرربااثو ىهينا
 3 0 اهيكاوك 200
 ءةاعرت!رصوعا اًماو ءالؤ اه لكزعؤب اًسناوهز لربع
 26 لاف و طا مناف ءاعدؤر شاملا ضل اًوعدم ىفرشنا

 لو طاف دقو دسا د طا ملد هل انيرشتو ايركتل وسلا اه ايو
 ايباهبك يف مالاتيدؤيواوصان نذل ا اهي اايباما ءانف هني شجن تما

 ظ هلام الا تارت نب اطل نيبام اد اشتو سكاس اهنا |
 مالّسلا درا شربج هيل السرا هّناف 00 اما سو هيلع

 ةعرؤلا وي هي ياما كهقواعودارلاوا .اجأق د دلل دا هوعدب ْ

 دال كرحبتعماعقناو باح دبي نجح اهيث سيل باجل ادوعبس هب
 امهبع ةلاوطرساّدع با ثي دح نم هن انش جبمعبا هزكذ اكىساو

 ورارعلاب نداذّيربلاسيخ اب ندا ىلمال العلا نم ءادتلااذاف لاق.
 ثيدمؤت ]جو زعةتر ءاقلملا هؤاعد ماطاوا بيس د ديا راب
 متل! نا هل بج لوفرشال دوو قبلا دنع نع دال ازدحج
 | ال اًململا َق امِشا دف

 5-5 00 ا و دعس السل لاَّمَف ريجتلابلسو
 ٠ كئاّملد مارادف هانعم كل اًململا ق انس ادق هتدا ٌناقهبل لاق هب
 هقاعمرإ لاو اهل رماركو كررق ةدايزر كواعمملا كايد نمل تدي
 58 00 بولخل معان الا َ

 دمها سأر عهرارج دلوقت خ دل وح اطعم هند ءايالا هرئغ
 | انساو داع حذيدمةرزم بالاق و ذهل حن قو اريطلاا هاور ثيدح قو
 ديمصالا ا عييمونوعدم لوا و ديعررر ل صولا نادلا مر َةَّمنو

 ١ 70 ةرايزلالاه ه4 اعد داملاوا ددعئتيو رتداريضد دحاو

 هب اهالاق بيج سو هيلعرتن الصدع امو امراو راك كلدو
 3ك حب دال ايل ناو هل ايات توك وعده برده انف هاعّدل اىلع رت رم *
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 كوايف تلا هوبملاهت ترا صلوا ٍاسو هيلعوتن ل صوهو هليعدامتت وا
 اىالافهكفومو هذبحوتو هيرابعو هَ لعاطل بيحلؤارولب لاق نم

 هاعدولو راىصا نم هاعد نه ةوعر بيجو هياول ايجي اكدقو هب

 مهيعمولطنيو ةرئغتملا ةنينتل ال اعألاهريوشل اربح اووا عاركملا

 الا دتجرها الور اعصا نه دحا ه اعدامو ط اهيمَمِي حم هيعاوحو

 ظ اماو زو رعت وص ةرس سحو قالخا مركو دنع اهضاون كسل ةباج ا

 / ديمه هير دعءاعدلا باع داكدن اذ باع لسو هيلعرتن !ؤصدععا

 وعاد نهد مفومعتست اللراونو ىمتعال روماذ ذاعد ةياجل ترهل
 ب احم اكاذكو 1هكاضةلجاهنم هرطوزمايعونماقل اعجج دوف ب اتسم
 دحابلامدعتلاو دو رصورهيم هتوعد باح دّوُد قاتل نم ةوعدلا'
 | ةكيفلا,ايلاوهو ثيداحإلا ف تاك اعب ات ك اهنا دل وسر انما

 شل اب ءانتعال اهو ةواننك نمودو نيحّسو درع رن كصدعسا اًمأو
 ١ءا|ا 1 7 1 4 .٠

 رؤس ميلبدارالا سصؤحوه ل اقيادا منع لاؤتسل او ةئلابملاو رب محهجلاو

 واسس لاهلاقو ةخل ابملا دوو عهتريقس ١اذك سر زصساو ةنع |
 . | طلتاداةو افحنالف فو لاَقنو اهيعلاؤسلاف ويلبعااهيمؤح كنا
 لقكسال ديم م هيؤخو هموتب وخلا سحوهو كماركاف جل انو كب
 1طافكمدالواو دنيا هاوباه ان راسو دير عرت لص هينتع نم توكينا
 | ةرضاولاو لعتمدف اماعشل اةعاضرلا نحدتحلاو دي دح ءاقدصاو
 دموعي هم صواردب هرب ةّرْش وم همي دعا ركا نه ءاجامو هيزع
 صادر مث نمو اهداش داو دنا ده عاصرحو و هيفصل 5 وة ذل ابمو

 همائهاقنانتع !ةرش نموا ةرخال اقانيدلاف رحمي هئاندتعاو تما

 كرو هند ابعب مايقلا وعلان هيد نيبو هنيب ا وجر م دقلكام هيي
 يعم علو هثبو هش يذلا ذيل لا مح ريا و انط انوع صاظ

ْ 

 ) هوردؤو فج مايقلاومهصضنو هراذن ادا لداملا يلدا ءاعد ل 5

 م طعما دوس امو زعارتراو هرحرف هي د ايعوو ىلاعت .هتد ام !ولغ



 مه هس سك د و مس هن ظ . ,

 هز رام ةنحولا 15 اى

 لحم انو رجيو داشجو اه ش
 : ست تحولا عظع نجا
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 راربعتدمف اك ةبرّوللاو ناولاق دب لاه رتلادطصو دقق قفع
 | نول ذجن ١1 ماعلا يا ظ

 افوهيعزوءاؤااةووفحلا ذح لاّمف ىفعلاب ىلاقت للدا مما وف

 3 يلف داداه مدد زل وفتلة ابم وفسلاو ملا

 تتلازعؤصو دنعرو ايتو هرفغ هنعزوعو نذل اؤعو دك ز ئئشنلا عع
 ظ يلا ااا
 ىاتال)انصروا2لاوضاعالا ىف تاب انجاب ةزخاؤملل كرتل از انس

 3 هزي نموعةلذ [3هيلعرتل لص هسابحت دما عبم ثر دص نا
 | دفووالاداقحاووذالا وكل ترش نم مرال دهثلز نئؤصوو ةزشاؤملا

 من 011 درع م ناعوايآلا حالا قد املاغديد هلداق |

 ظ لال ةرهاجي ناذل اًديذ اندّتس درب برم الو لعد !اسه نمل امو لمح
 كنتي حالا نفيا ميو الجب اص م شتت و لمق سول سامو ْ

 أن هبط موتي الّوح هلبضِؤيو ملل ىضتنش لكنا مرام نم عن
 يسالوليلغإلو فيرا هاب ةرروسلاؤىلاهت هللا دهصو دف و

 .ايعشيلاووا امد مصؤنو وطب نكلاو ةشتسلاب ىزعالو فاوسالاو
 ةدموجتتو لين اوح جو دحا موب لتيعابد نوكز لإ رك دو دقو لزم
 طقسا منجي ةوعرو دس اروع هضيسل ااوىتهي ددنجو اوحزحو

 كاوتش مويلادل 5 دلل هلك دمحو وليست مدأ ورضا ضجذ هّيشم
 الذ بالو! اقف مهيلع توعدول هل اولاقو ري دّسس لقسم دب اص ىلع

 . دعالمطافكو دهاز اىومي غارب اجدد ايعاد ترعب كلو
 امأو كلذ نيزءاذلا نصؤبشق إنتل نيرعن ١ نص ضعت و ّعنسلا قبسو يس و

 ظ قتلو رمان ندم |هدحا ت اينعم دلك تلو ملسو كيلعرترالص ليسا

 قاف ةباتلاوايزولاوا حلاو ب الولاو زندلاو بمااوهو لولا مدنا |
 ١ عما قو ل امماقلافو 1 ياو ايرخاف احلا وعم هلع |
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 ىئعلابواعافؤدايعثرص تلاوه ىذل الؤال ادم ابوهو لزم يلام

 9 0 م فام ضشمؤع لوعفمؤعع هال

 اتوساسفدورضفا اياكم اهنا لا ةيالو اد ةلاسلاو رشاد

 سكملا]32قاكلملا هجن دل اسر اجلال جيو هيَنلاَنإل هتلاسر نه
 وَ رون اس الف دتوسإع ارْئا علاه طيبؤطابرما ذل سلا قل
 مهيكاصم ما قاذلوٌوح رهةطاسو كل اسر اال هنيالو ص لضفا

 لفو بت الن مامسو هلإملا هاشم ىش نم كلذ ؤ اه مه تيادإؤ ظ

 هب اعووتلاف نوكىذدل|مامتخال او بول وزعموم1يالول او امركملاب

 رو دب وتلا لمحرك اهام ةلاسرلاو و ةونلايسنرعرلكاذهف لاككلا
 مولا نيقولتلات احر دىدق اىل اولا ةعشر ةلاسلاو

 روضمترالولاو حالصالاو عيلبملاب قلذ ًةساِسسا ايلوُس هريمل 17

 ًاروصم ةيالولاوزإ اسرارصكة سلا ريو رؤيتنا طابلاف
 قفل هن ةوبئاو لل ءابتسا دز اسر الحج نمو ةونلاويع

 اههنف ةلاستلاو ول ناار نمو هيلع نّياهلضعدي اول ا د ذك
 حالصتساب اهييلع ايت دايز عمصاصتخال او بولا نمةيالولا اه.
 وهاعا فالكادهوإل اول اؤعامهاضمك مهداشراورهتس ايسو“ 1

 ماهيال انمفام كل ناطد الو ةيالول ؤلطمف ال هتءالو رىثلاعَقنف

 مءاجتفملاعل َمفدحَتَس هيلعهتن اقص دمسااّمآو ديتتلا سب اللب

 هوا الواوا اندنع سوح ردو اج اًملد ىلا لاقو مكر سوح
 توبا 0 رام املا“ دصانه انعم كلا رعى |ىسومهّدوا اهزّدم :

 قلو ايماواب الو لتيغتي :ترالو ل3يتي الودل اسس اذل اوهىا-

 فهي يو نم قاذلل قحاب ءاجعاقحاف ىا اًقحدنوك دعوا عماو دق دص

 ذهول نك ىاعحو نيبملا نيدل اف عظعلانإَّمل ١ سس دب ءاجاموهو

 101لل اان ه ركزو ررعرور ص دهسا آّمآو ةنمل ايم

 ةعلاتمدعر داقلا هلاحف ىوتلا هانعمو لوق ىلع شعل !ىاد دنع
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 | ًًماقلاعت ردنا عم وس وهيعر اونالاو ماىحالاهاطرايع ولد عموكا و

 دب 00 ا سو درع رت اص دمسا
 و ب عركدا صرت ىشن سلو تاكذ اهدحاو وسلام رهشد |
 تلاَؤ نيماورتدال اف نيمال فا ثيددتؤد نيمال ارم ةنعبل الق |

 0 هب دارلذ ا علف اذا سم | عاطم لاقف انيم املا تلا هاقسدَو

 هيح و رعت نيماومت مالشلادرعروربجال مف هيلعمتل الص رمت

 هاو زعل ظن ار دل اَؤو نترال اف ,اىتلل ا نم نيماوهم هدسدو
 ! ادا هيلاري هدا اوف نيما رس ددعوتتناؤس هسا
 نيمالاههسااّماو مدن امكلاقو هاي مادمت دق د اههغفحو اهيلع

 ترها يلذيتتا هنت ودل تلاع هيل اك داام ظّمح هتاف |
 ءاعسال اؤيملكو ىفس ذر ايخي نعيتهازتو هتناماو هتقثل نيمالا
 هع نو نيمال انعم ف نيمالا هريغ لاق و قرلا نب ال اهو ! زك
 : لاو تحي اةروسؤلجو رع هب ه ا تاما يد

 : ئدقيس اني اعرض ةيالاوأت امو تيد زم مكن اه للنفس

 نينو موف ينل ها نع هير نع ب ءاحايد نيمالا هانععلش و
 رصد صآجو عابد لوثول رص نانلا . ديىلع مداطظلا ةوملاللذ الي
 دوسا امارثوقسا فتق ح سان اجب ودملا أ ذط دق ىف ىعدئأس اها ف

 ظ ىسقنبسظر نبريحي لوقو هب يقض ومأم لسو هيعيتلالص
 اًملف (ىلعواهسرومأمل كإمض اق كيور اسأك نوه ملا اهي دلاقس
 قال ١ وه نرمألاوىاعت منا داش نأ اديان مو ملموسا رمح

 1 و 0
 <. ولاعب نم يع تشاوه مالا مالدلا مالا
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 ندجو طعمركلاو هب "دّهالا الاكل !فاضواؤ فشلا ءاؤال عمال
 ناذل مك اهنوف دو اهلاج وهو َتاَفَّصلاو ةماذلا مك لوأإلا

 يس لذهرع م ء كا ضو لاففال امك ىاثلاو 00
 لاول اؤسالاف ةلبس و ريض ومع لوعملارضطملابو :

 قوز انياب دش كاي شاوط اوض سو دلع هتداّلص |
 | اهضونل أ دال أ د ايتعالاو موجولا راس مريت ءايجالا

 ا ترا اًرص الف دار دق و ًاقلخو اقلخو

 فدا اىلاديف روظض هال ركل اوعيوض دازلا دي دج مركمزسو
 سكملو درع الص دمسا اًماو لجو ٌيدتناوهو ارك ةريضو همك

 نيكل وديع ندا لصرمو هايهل لظعو يرق برعلاو ةضانم ةلانملا هن اكلاف |.
 ذاق موكدب 52 هنامييدو علا 00 نمو ىلاعل هير حي نسا كم”ولعد

 ةدعؤلاتلاف ملعأف هانا آل اؤيسا عم دحا عنا دوالو ها ماوس دحأ يباب

 ْ م ديلعناؤص ةوساخأ و نايالار اصيعةقحاللا ىف ذب نذاو شوا

 . اديدش ناطق ّندشاو بل ةزاتع مث ا ئذللا نثم نموه نتم

 اروصما كيؤمادي دنس ق حصل او دوب رئأدحا قلا ندد ايف
 للا لاف نيبح مق ديدعوتب اقص درسا امأو ( سو املا نم دنا دعاىلع
 نيل نل ا انام الفل اعلا نملوسرو قلبي ءاحوخ لاق
 | ةهايلاتءازومو ةهاظلا هت ابا ممل هتل اسرو هنما نئبل | هانعمو
 ظ نيلاولببا نامت هيجل داق اك دب هدعبام هللا نع نيبملاوا
 ردازضرئااماو لو عتب اقسببرلا عصخاوهو تاسلل ا قولا ىدمب

 ولو هاحروعك ديدْشتلاب املا لّصا نمو ةلشملا ١ ميل كوت ومو هيلع
 لغتلار ومقتل دإطو هذ ضانل وضل بالا عرنعاهش هل بعاللا» الوطرتؤملا
 حطم ماش دتساورإ نصا لس ؤموهو ميلا جت ان انيآطبضو نقلا 26 هيلع

 ةموامؤي انا تاير دوز انيدمهش هتعانشو ملاح حالصاو جدا
 امو تاو عبس ةنلسرهاج ةاضاو دتنيسو موو دتطساودو 5 عرم



 ظ ةددزصلا زول اصلومتوضو ولات لوصَو ص هيلع هل[ ص دعس ١
 | توتإلا جر ةينيدلاو ةدئيطلا جلاس انتل 'لص واهو هيلعهتناوص

 | لصف دعتناؤ ص اىلقو دمعلا نحو ءاؤولاب 00 نايالا
 اهلا ناطر عرتد صل اق ومهم ]نص اوه صويع رهو نارتع ض هَ و
 ةهيامتنايو نتسؤملا اوعكلصو َكداجلو نارايلو اب كل اوسيل تالق كى

 3 لسياره دييواهتوم دع اهيعززر اىصد 2 دحءاق دصا
 . طصواهمؤلا ل داوه يبس ءاوشنلا حاضرا نم دتخأب يحمل رابع
 أهستعوا ةرركمو تع رع تكلا ساهركو هيلعاهيسجاو ةئادداط

 هما ماطاطاطناو اهعتش ريل وكلا تيداتخ اف اهلهاملا مج و
 : لجو مالكا هِْسب ديد مالكلاذ وود خوديع د المدعم اما عيا اهتدرد |

 ظ هلاصدمس ماو معتلل هرج داعساال اد دف نكتتلاو مدت دفو ئوملا|

 ْ رد م عك نيكو نون منيب همزحو د فام

 كلذو دف طيزتلا مريد ماش ايجيو دكان ل حيالاه و ةياهملا
 ةفكرور دولا ةل الحر ةبايملا نهري ناتس 1 ىضرو هر 393) الجو خامس

 نرتكم سايومهف كم ه3 هيعيزد لص دعا اماو تالا

 0 انحمورب ول اوه نحو دواسو هيلعيتد ايصووس ! اما اماو هيلعمالكلام دعت 555

 كوبالولانالوالاوالإ نيالو كاوجب الو هلريظد ال ى ذأ ار دول الياج

 هزل تناكاناة ينم ؤللو داوسرل وب ةّردلا تلد ىلا دآقو سبعا ّنوللوا
 مضل ع مو ةيلوالاث ةلاصال انزل اوه /" م مابتالاب نيو

 | تناصيوساماو لعاذطاو ةمولاب دصاصخل هاف هل عر و ةيعبتل او

 ظ ةريعىلع مفصلا دز هلاك عفرصالاف لضنملا اف لصف ود طسو وديع

 ةماتلا ةدايزلادل 2 هيلع رانا قصوهو ةدانإلاٍلعةئا داهأك ةدالباو

 عاطف رعورالصلعسا ماو تال امك !عاونا فاس ىف نيملاعلا عيب ىلع
 : و وهلفحو دل ىيظش ورسم وعل ةتماو ةباعتال اعاطم تاك مق
 ظ ماموستا ف ديلع دلدا قص _عاطملا عفش اوهو مهيلع ل اءانن
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 هرمالا ةلذتع لكلا د اقنم لاكن ظن اهيطم ناك دوف عِطم ٍلسو هيلع

 هتعبس حلتؤوو دقلخ نيبو ةنيباهذو دشسو ةئيب امد ماوذلاىع |
 اتيد ىبعلاهكو هيب وصحمو دتممحل يعلق لم لنمتنال ةتقيلخراذئاو |

 ديلع لاوس هن اما سرثك هدهف قدص مده راسو هيلعوئئاص هعااضأو

 طجزخأ امك هيجل هتن ا مك لع نصو خو هيعمل ص رخره لاق ىهيرانع
 دشفا عوملا ةراشا هيف و عيفش رحوه ءرسسفنو لاقدت ليو بع نع

 لوفشل هيغل مدمن مق اشملا ةداع نه نال ل مطشيل ناب نيش هنا نم

 اعمى دع ةذل صرخ هيض عاف ى» دنع هتد امد ىر ذك د يحسفا ضو
 رح الاد ءوعو نسحلو ةدائق نعو مديد انعو دص ونس وا قدصَم

 0 ال ١ ةيبيعم قدص مدق نا اضيا سم جرعو له عفن غو ديدعرت الص

 دوا همر ليباس هانعم نا لدادع ني رهيس غو لسو ةيبع رود لص دتوع

 ماكو رسل ]و 4 رع زائر ف زاد نيج احلا لئاتملا 2 لا عيفشلا

 ل ناو دين سزتبلالتاوبملا عفا يوناو يهل اماه |
 دعسا ماو مدس مدق لئلا لاق ادي. نكي الم ههنا ل عقلطمو مادق الا
 كاقَو نيلاىلل طعرألا دل انلسرا امو ىلاعت ساناقق ةجرتمدعتناايص
 انيجاوزجلا سافل ءايمنإلا اوي متد ١ لخر ىرملا سايل اوب اىيدييس ئيشنلا
 نيملاولل دجرإلا لانلسراامو لاه داك ذجرلا نيعزسو دع خد اؤصر

 مولا لو دلع ل صو دي ال هدهرجستلا ليلجب دبع شلاذاقو
 دوجولاو تبرهظو تعاشس ةأربورؤلو سحاع كاو ةيالا مره ضب ملاعلا
 مامإلا )3و2 رع مراؤص دببسب كل ذاك منعا لا دابحبالا لو ا صوتو

 وهو | كباز ايان لان هكدا عيحاوص ال ارراودؤإ يرسّرملا مودا ديعوبا

 هلل افلح ةنموبو ةبوتل ابايوه و جلا رابرهو خب ديع قدا صرخ ب
 :ىلا مولا عطروا هيرم نمردخل ١ تهنط اذف قليل جتفم
 باب اماقلاق متبل ١لامعاؤعةموّسعم لامعالا باوبا باونالا ءاسو



 ظ ةكلابإ ومان ازمعبإنوه سيلف باودالاىع دئ ازلا ةنجإ نم ةيولا

 هنو هرلومو سو لييعمتد الصد دوبيغرزمرعا ض باوولإب لخوعوأ

 دايز وتاؤ ومو يلزم ارطرتعو فرشب لسو هلع تناقص عسا اماوأ ٠

 معاي ىلرابخا لجل ل نعمل الوصل ةوعّدلا, ىشدامك ةروكدملا ةيءالالا |

 راداؤ صودا وسيول اق كلذل ىىلاعن كناملا د ابعلا ب ون ل دن ديل ىمعلا
 نيملاملل زخر ري رشف ةاديح ذعر اذاو ةيونل اىبانا لسو هي هيلع
 ىداطا ضراوثعب اتاني م دعس كلذإذ ةعر مهتعبم ءاسبن الا ئاسو

 ظ 0 يسوق ماما ليا كلذت دمر روتملا يشن ملام دهاذك ماو ةحر

 اكسس ارتالوسر قاس اهدا د مرو نساوسع لاذ ذاو فصلا ةدوسق

 | :لاةورجتروساو دود نعف ان لوسر اشيمو ةيرونلا نم كدب نيبإح
 ّْ ةداتسلابريبومع ةداشبلو ه١ اراها ةوعدانا ْلسو هيلعرتلا ص

 . اا ار تيدا ةيعكل ١ امه انس رع مالتتل !امهيلعجعساو

 8 يل نو 143ج و عتنإ بايع اولتي مهيمالوسررمبق

 ء ديك سرع ر نع يلع تدان ص ةزاشملاو مهحنيولاتنن اهلنا

 1 ميا غدانا جوقرم تعاتتلا بد داسبع يركع نإ جزادوو رمالسلا

 تاىال اهعنينلاةاثيحرزدا ةكل د و مرم نيوسعى شبل نها ناكو
 ردهم نهذلل زد سيلا تو نوزاأب اون اكو ةترضمو قو ةيلع مهد اقص دب
 00 وى يرتدا وهف داو غب دف ربزكو بف ةيسششلا منلّدسم هلاك

 0| ميلينوعلاو تاريتلا نم م تلاو تؤضرلاو ذاب نينمؤملا ىرثبل
 نو ةراص ميم ؤلا قالطأف ةتلطم ىّمب مو هيلع جز( صوفف
 مها ينال عيجو دم اعو اودع ةصانخ خو هيلع مدارس م ةداثجلا
 ' عمورعوداوصدعسااتاو ىلعا هللاف هسنه_ق فب روكا مالسلا

 . ةمهتلا و لاق وملاك فاس رلوساو ثييع دوساو ةموع

 .ثؤعلا نمئئاغاف ثرؤلا و ةدوطلا ةّيِلط هنيشغتساو لملاو ثيولاو

 لذ اغالا مرسال كلان تايعلاو ديال ثمل نه قئاَغو



 أ زاالّصل فقع اك دق احل هي هللا دناعا مسو هيلع هلل'كصوتلاو
 الرف اراب دإملا لم لعأ ونار دق دلاياحي حب اوهاوهي بع الش
 تحل وهداعاو ع اجخعاو مذتناو بره لكس اف ال !نيم ةرطح اف

 انرطحالَصاو نيرو ءانعلاو قالا ةايحو لحجر ملاوعئذل

 ٍ نوصل اكو راقتالا راش ال اوراقلاو ةاسنل | مقنع ءاملدت

 ظ يتورع م اموتلاديتغاضيا رح ةايطو ثؤعوهورافب الاو
 هامل جيت ادعو نكد سم قلك ز انو او دج اوروتل اوو ولا نم د

 اهتومدع ناوالاب اهتينرتو.ىهيولق ةويخو لاهي مويه و
 أهينسنرتو دالبلا ءايحاف ثنعلاب هت وسقو ب دجوزوكلا طب اهيب ارخو
 ردد لص وهف ”دكإطا نم ب نول زاتناو اهحالدع او اهتبو اهريصنتو
 وو هكدا رو ب ثااعم ثيعو دوحولل ثايعو ةيوع]سو هيلع

 م ليسن مهن عر ضر رساتع نبا نصه تد 'ةوداسو.؛ ' هيلعكداإص

 ليرف راقك ملا اضك هللا تؤهاول دي نسدلاملا رمملا ولاه هلوق

 ةساكز نت دلع منا قص تنم رس و هيلع لصرتهللا ةغو
 اودع لاول اد داوث ف ليهس لآقوو ٠ دعبتا نل ةَدِضح دلل دو ةعر

 لاهلافو مسو هيلع ردد الص روي ل تمن لاق اهوصخم ال كد ' لعن

 2 ل عرتد الصاروخ لا دؤثزعب حب اهن دركي ع دتم ١ دول فوق رج
 دن_لافو ىددلا ودعا سقورمادهو هنو ذكي ىب
 رادو اهل حا ده ديع هلال صدعس ااًماو جاحزلا
 2 00 ا او دعس نب اقد دوف ءابل ادب دش و

 دتلعولن امد ةرره ى١ نع ةنعوبيساو ماكو ىراةلاو السرم
 ندا ٠ اروبا ثيدح صوكاسع باكو رو هاديه جرانا اغا الوصوم

 كك درس لاقو نيزعا نموحو موك مارب تدع م١ دلع ذخر تعب ١

 ظ اننتينو مهسما لا ةيطع ءايضالا دنع اشر ىرملا سال اونا
 تر الت دطاو ]ملا سبام ىفو ذي دهاتل خس هيلع ددعررر وصرت



 ة و نع لس و ةيلعاتل اص ةمسا اًنعآو : ةادهمةحر نانا اسو ٠

 هيلعرتل ١ىبضتنا .اوس ززاو رولا هي دطو نيحاتسلا ةّيلملا'

 تمنروتلاب اههنمجؤ مهو و نيكتشلاب ةدقحملا ئننل افوهو ا قلو
 | 0 31 . ذفَصلا يبس اهضج 4

 كلاسقس اوشا ورب هضجن سولتلا نمت ادبعوب ا زي ظ
 مضوماصالا ةورعلأو ْلسو هيلتمتد لص ها قهنول اةرقرعلاب
 .روكلاة درو هزارزدلاه وح جيب دودبلا نم ديل اًدنسو كاسمالا

 !القيف خال او دلاسمالل دحلا هنم يعمل منم هولا كل'د نيعو
 | الثمن تارتلا نم ةورعلا سس اف هورملا لاق ضبقملا
 نمرإلا3 بئرسا دلال ذل اهو ىتنادي ا راهو ب مصتعي ام كد

 ثنناكاز اف ناي ا ريش اك

 ديك جن ةيضاملا اهتعر لوقا ورطملاةإلَف تسلا
 0 جل قلبا شك ورح قطاع هلو اهي ان

 1 0 نوغلاو داما يوصحب اعيلختر اد انمالاّقحم فاو نه إل
 0 ا ممل ادي تاس ءاسمإلا وها حاكمناو
 | للص منت زف عطترالا وضع داك كاو عملا دط ةورعلا
 00-0 اخي ةداعتس !انهرهف ةيساتملارصاقملا نم كلد

 عانشزالاو 06 هانَّدلاو دؤدعل اودع دتسحو دءاتاو هب نايل اي

 هيلع زد ارص بقلعتم ذاك اعلاف الا ورماحول شا دهو يولعملا

 ققو سمؤتولاو طونضهبوهيألا ئتبالو دادمالاو ءاجالا3 كو

 امأو ةداعتسالل ميم انه سوق ل عش هال اذه نش ئشسلا

 عمو رعيتر اص دال دب سف رثذ ا طارص امص ْلسو دلع الر ليص دوا

 عوالم هيعدلا هرافي ةطا] ببسو دل !ليصوملا هلل ١ ل ىط
 "يم قا انمدع د اطيشنل هيلع ز وضساو ناساو ىلا ةيدو داق هان

 داّصلإب طرصلاو داضف و هتيدتنرف و ىلا نيكتممانت اماو

 يي



 ا يم وول تي قبلا نيتلاو
 جان نسرادلا ةداعشسل الصاو هل 0 اتلادإل لس هيلع رد الص

 مهنسمل ]سو درع لد !لصدوسا امأو دنهمر تع ل اض دنعنو زم او
 هاد صمتب الوسروه مقتسملا طاضل اب دهارلاهت هل رثؤ ةملاعل اوه الاف
 ساّيعنبا نع ةيلاعل اف اع كر دتسملاف ركاح دحر او لس و هيلع

 الخ كرمبلا سسحنو ةيل امل اذا صوبي كح ثز يصو |هنعرتد اند
 فرامل حو راصصاو طجاهار ايخف 2 هيلع رتد ال صرتن ادوسر هن ١

 نبا جرحا جذر نبا ميلا ديغ نعوهيلع فنا نندلاطلص سسنمنإو كل د
 هللالوسرمقتسملا ططص نا ةيلاعل اذ اث سس نع عاح ىفا ناو رج

 ودعت ص ل ىءااّمأو اهنشتن ارو كولا هابحاصو مس يلع

 دضوعل اير وتلا ٌشطت تراك دب الاداع هلق ف دهاج وت تارك
 دعتناؤصمار صا هانعم ورحهتع زئد اصر راهصاو سر ديلعوتنا ىلص

 رهام عون اوهرخو زلنا ةريكدد الخاو هلاوحو دوسان ميسو ارلسو

 هلباك ذة ةترتما هاون كد فا يبس هووحو ناكق دق دصو ب نما دلهآ

 هلناركذيم أتهل اوقاو هتداطع لدن هلاض او مثلا ديحيؤ بجؤن هتان قالو
 هموند اصول اوحأو هلاغق 000 د مو يعزل[ صن اكف
 مرتو ماو هاين د هالول]سوهيلع الد او ص هرك'د هقلكلو هدلطتبو

 ذلاو نزعوتل ريم شم و لد ١ دنع هر دق ةفقرل و هل اوخاو يجف هاي
 هذ دل اق كرعجاملو ا داو قلم دل دناعس ردد اركزل م فشلا ١
 وكم دل مل هركد هذاكلو موللاو رو دم لّقاو ىراتملاو لّوالاوهو

 قلحواهشام عيججو نانو اهعضاوه عيجو تاو اوعو سلا لع
 قّسور ساوم رمان نوو هشفدملا ساء انضاو دروسا ةروص ىنع هّقلخ
 نو هلد١ ءاطأ مق دعاطا نصر ملدا يكذ دّمَف 264 نمو لوس أ نم لوا

 دوام ةنرؤراركد عسو ديع ند ص ناكف رثدا عياب احق هاب
 هزحو الام نع اذكر مض رتن' نيس سو يلع رزد'ىبص لخا اضأو

 1 تم سل م م م م ا همممم مسمع مساس مسا يسال تايم ا يس بج رب يس ب ب حساس



 هنازرخ يود
 قرا ١

 | لؤى مو اش اياد ار اطضأو 3 اداصش ١ هيلا مدس او هتيال'ءاوبا

 دن ضو هثد !١ا دعإل هراهجو ل سلس
 مبا هت هتنابرحلسو هيلع وترا لص دع اامأو دله و هيبعرو مشل
 :روعبتيو هيلا ننؤإب ندل اراهاو هد دعامتاو هراضد از مرصوه
 راق رض داس و هيلع لصاتيسلو درهاو نوستجيو هرها
 اريج نوكلا نع هذدو مقود قدعلا خد د رم درج رإ حمي امز عد
 ةتفذل رول !سدز | عوه نمزمرال اب نكرلو مرح هللا هدعب اناو
 ربط م دما يملا رتل الاس (نلاوعدد لزم هذ ١ث مريع عمنا
 مقل هزات اكواحرأ وا اعءرطاوي ايس اّيح مرحو ىلا هن دابعؤعو
 تولنلا ظعاوهاّصر او :رويل الا مح هللايسرحو ديرحو قتلا دنع هز ال

 : ساو جمزلو زئلا فجر س اغا اشف دمع اطولع ةهاوتس إو هع اومو

 مرتد او مكلسإل عنة را لحال قلك عديد عج لبيت اوه ١
 ف داضإانحج نعت_قاثل امن | هيلع اص دعع ا اًمآو ملءا
 موعود الصرح ةئاكوهاد زارتل اولا روم سن ىف دنع ,ناىصز
 ظ رخدِإاضيا ناش اثل اره اماه داوثؤقرلتلا رمل ادبسوبا كو
 ' ودي ا بدال ا عيت آو ديجوهو هبلق لتفاد سو دياعرتب ص
 الاودي دييتتومف طسو هراعو] ل! صنم ارب دزملا : ناَزعو عصهاظإع
 | ىدتفياك خس و ديزعرتد ١ لضالتب ده جماجم ول اقلط نم
 0-0 0 تاره قل قو قت مقتصاإم ماع دل كلذاو م ا
 ١و موكل اب ضر الزيت 1 ترانتسا لوا

 1 ا ووو نم ةراعتس ا
 م الظلابقن زال مهول ئضح اش اَنلاو اننا اس5 لخر تال
 امأو ةراعتسالل صرت ومو موه اطعوقت رلاوهو ادي دمنف دئونصب
 ختلاؤصلاةي ئاجرمادقسم ار اتتلارمو طسم ٍلسو ديدعرتل ًقصدعسا
 دس رس ناتو )اهتمت اؤؤطصم سو ديلعوزب ا سره رمل خاص



 دارو ةرخاو قع اهيضعف مق وو اركتم سونتلاب ةرىتدملا زيشلاق
 وطصللاو ومو دم قو ةلعزللا لص دس اَماَو رعب تاهسالا
 لكي ١ لص دعا اًماو اهدعن تنم عسا اضئا الا حب ور اتخلاو
 لوس ا نوعبتي سل 'ىلاعت لاق هئاهس اًصخا موف تما تسو
 ناكل ودنايالاالو باتكلام ىر د. تكام ملاقاة و مالاَيَتلا
 بكب لو هاوي ال ف دلاقالاف انرابع نم ءاشنل عرب كردي رؤن ءانلعج
 ىاوقيالو نّتسكيال نو ١ نطاوحا نم لاما اذا مالا تونتموهو
 عقاب“ هت الوا اهلذم در اك اهيل ابشن يجزضج نسال كاك اًملَد ابووركم
 اهلعن اكقلا ةلاكاملابوشموهو ا تكيرلو هل رم اهت هالو لضا
 بولا مالإبوششع هو وكمهو ىزفل ! عاملا بوضم وهف و اهدنع
 بوضع وه 2و هكلذ سب قلق هيو ةؤ ورعخ كتم ةباتكلاوا ةةالا نال
 همحْواكفصو لسو يعن الص دتبم١و دِسْمْمَفَما هذال ةمالاملا

 مقال روك مدتال هزم يال اف ململاب كانك دوس لحال اد دل ةزعت لب
 :ظزاسل ا وموسم ادت ةطظشكواة اتم جلخ الور ئرا ريد شويالع ١

 نايا ءالط اوروديغي لو وقب انسل ! مال ار ايغعإب ةفرتمو 2 بشد !ٍ

 عيكيرط ساو رهتوندعيول ل. ةسايسسل دم اهح او نيس محال او هيلؤاالا
 قولد اج ذاصت او سح قلك هملختو ايدل او نيدأ !ساصم
 مظوو ل هيج زغاامز ىو ركحو رعاك دست امآو فاللمالا ع
 اضاواليلدو هان ةنحو ةره اظ يا كلذ ناك مهيش اكن ب هصاصتخا
 دب ء اذنإل انّيبال اك هتيم ا تاكو ]سو ودع هب اص دون لئالد نم

 >»>ظ
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 دل | اجهز الرلعلا سا يهنع جم موه ب ,' او ةِداَمِلا نص وصقملاو

 ةامطسلاو ضل كاسم راف يتوق ةيومتم رع هل ةطساوو ٌْ

 ؛انمختسالااب قتلا نم نسج نى اكول.كلادو ام عم ايهْنع ىفتسا اهنم
 ءاظإلو د نكىهداق نماولتت تكاغومملان لقاك تاق الم ىعدتب انك

 وبار ةّيمالا ةيل اك تاكالو دولطبملا باتدال أذا كنيمب '

 دروب الؤئلا ظفل ممآلا لسو هيدعرتر الص هّقحف كالا فل دينا ظ
 لاقرابخال ايدك عف راتضلسو هيلعوتن لص لعسا آما اَمإَو هنع فالذي ؛

 الو ظخبزسل راحل اكوملاى دشر لاه هتلالاق بوتكس ةار ولاَ

 ضِقيو مه لو اجلا ةئيتلابىزآلو قاؤسالا با تمالو لع |
 رحبعت ولاو ىو اذلاهاود ماشلإب ةكلمو ةيياغبأ مزبب اهطو قب رلوم

 مللاباش نا فت انّيسو مالا هيلع ايش داملاه ةلافوا امي للمصاو |

 نرووتيد + ليخا سو هيلعدتر ص دعس ااًماوو ]وما ساو: ىلا |

 | ١ تيب هنا ىوللسش ديجا سا لا ةلزنلا يمل ضو 223: شفا |

 ْ د انج ةفيه الصدعبا اأو لدنم نب ز يعقد ّنل انتم ليتم
 ناعلراو ةعرزاروممو هلف قم الس !هنلعد نادروهروؤ ةبءارعيص ظ

 اهني امن دب ال املا هتلا هدكرإب !ذهرجا نم كتينشس نهنونلتنضاو
 01 ةزو دم كيدارشو كيوم ان تاف كفيس راي
 ظ [2 ديبي اؤسانبجلباطنو هلتخ نازي الا يجون ونس

 ةرنلاو هرنعودروضم هلع قَةَيَمل دؤجوملا 3/زاهل دن !ريزتشل
 كاك ذل ابتكلاوهد هلم ذلا لول اوه هتيفش نه تافاخ ىلا(

 . | كايجرهو اري سواشلا بح اص سومان آو اهنس ىقل ١ ذنسل او هينع

 | زوو هنعؤداب وكف دضيس ماغؤتما ا دنع ة بهو مالثلاديع
 هتماحالصال اما 2و دلعشتا اوس ءاقحؤر ايجاىعم و دزه اعويجلاب
 مطحمافعه ذبل ا لع ويل ريع قلعلواءادعا عمشلاو ا ملعتل او ديارملاب

 نكلا رمهمرضو ةوكلولع ملا قلك سجىذلاو اداقلا دهان ا



 قلالول اريكتلا وّيِرَتِج كال او ىلاعت هتعوول ف ضايع ىد اقل لاو أريج

 نيسالا نره فرو ةثنا مج فلؤملا بو و نابجز ههيلع لا امو لاّوم هب

 يقر يملا ءائلإ د عب ره ١ دس لطب 35 هتفدامة يهب اويل!

 هيلع تناقص رتيكأامأو اضا فال او ذدنوقل ! ةاثملابو امهف
 زوم غب راحا ةرغو ثبكن تبكدتفف مسالا سةينكلاو معاقل اونا لسو >

 نيطلاوب اك ١ ْمسو ةيعدتل ! لص ديْيكح اًماو

 راسا ك ماولسو هيعبتب اسس: اعاقرحاو ىيعام كد ديك
 1 .ماليتسلا هيلع لينريج ةنيكت ثيدحو درو دق مارون ا سو ةيلع

 هذ هلشل ا هدالواب هل ةينكت يزال وكلا عب سنو ديلع ألا نص
 ملل ادبعب ٌيبارحاول اهله بطلا دره اطل او ىالذاو ع ةعيرالاوا

 نيرلول اهو ا يصَصل اوهو رلسالاف هي دالول بطلاو ه اًطلابو

 أما ملعا هتناو مسا نبا لوفوهو بيطل حال او هاطلا اره دحا
 ءانمئلوعفم مسارَشملا ءاغل ١ عفن حفشم و هيلع ,نر الص لوسا

 باس لرجمأو ةولئلم اف ىلاَع هتياملا خر وْناَف ةعافشلا لوشملا
 ظ ولذا نو د ميدو هنمالإذ مص ةمفتو باذعلا طافساو
 مفشاو طقنرسمو دلل معي لق هل لاقي نام ةرماركلا ةياغهللدب دي

 ماسو ريعيش | ىلص ليسااماو ةعافشل اعا ريك لاتللوهو هنن

 0 و م ٍْ

 صلاق صااص همس ام او ةجاد ءاضق ق طسوتل اهو ةعافشلا

 نارا اذهو ءايثس الا قر صو رعب دكلاةزصح زهامملاب داملا

 ”ةسيرحو عالملا نم هه نوك تلا نه نوكيام د ددش ترام :

 الف هلوح دحا موني الحالضم ايل ىئيسم للا مسو هيلع هللا بص

 مادا وفق صم سو هيلع نر وص هعساامتاو نرد روصح

 يسره ارو تس ازا دعو مداشنو اي َقلؤفل

 دكوو هيج تا د دا لصملاو مهى |سس نيديطتو مجرما ولع نيس و

 سقي



 روجبول لوك ن وصلا
 ناوضاوي اضم

 هي

 ولف مر هكا هملا

 0 ىلوا

 ىرخا

 ضم رو فم دلة الار هاج نعود لس ديعوتن قس 7 ظ

 ياكارملاهدجبلاع هاذ نقلا هريسنت جارلاد ديعنمهم راب |

 نب دولا هزال امم نيما دّيس مراصم ين رغ ةعدقلا زا كم لع
 مىعلاو اهيبول ا نينرن احكام اذضلا 0

 هادعا ماكنا كيلعرتل 'نون اوركذأو ىلاعت لاق ائكرهل اووي ارئاق و
 هبا ءاينوتتقمرسو ديعمس الصدع ماو ميولق نيب نلاف

0 
 كلش دبى : درو ىلنلا اهي ادع ا

 أ دادادزا لف دقو اسا نكي ملاذه داولو مرمهملا اهت!اندارالق نمدملا
  كلانغئب دهاشلا لدرس ىوتحا وا كؤوس دهاشملا ختم ىوتحا

 اللا ولاه دل ف ىاهسنة قو دو ةينالاتكو دوال اديس يد 3
 ا ةييمسمل نيباماقٌدصم وحار ب

 "ولما زف ظمالكلاو ناز ا كيرلا ىذم ىلا سلات ذه ل عوهو

 راف يمالاو'ىلداوعم اهل اؤادهاشلا و للعزاب اوضول !ًدح و هانعمو

 ْ م ثيدحلف دزو دفق 3 داض]و درع جالس دعتاكمآو كل نا

 نمو د 4 ال مم رعرتر خص هللا كور و ورصملا قه داضلاب دعس

 بجلو لو لعرزالص هؤّرص و ف داص هكذا :رولجل مها ليبج دل لامه

 سووتل او _هازغلاو ةراهطلا سصويدعامق امو ةديئاماتم دونت 2و لو ندير وحول

 _اةمااناصحو ؛امحن ةرشدقاغالا مركو ةالخإلا و زيطاولعو
 ٠ ةاتملاو غو زيعونا]سدق ةصئابجرم نمولل ةرغو ىارلا ةلاأ> و

 اص امم لود اقتعالل دس اطماش ةمالاشملو مشاوللر بح ّمِداطموه

 ظ مشل ا فوهدق ةصم و ديلدرتن زًوصةعس ١ امآوو رعا دتد او اهم لع
 7 هناووصوتلا دب وشل وعنمم مسا ةَةَرْشملا لام انت ةربتعملا

 ( ١ يوجاروحولادؤرص دف و هانا ول ئدرصد ةرتككو لعملاو لوملاب

 ىوهظدوواذل نم دق دِصدَق و راسحالاروهضإه اهلك حاورإلا دن وْش



 ذ قنا قلص نم لعاف مسارتكلاب 3 ةضحلاو هريعو ٌدصي ملام داسجالا

 ملَمْولا تكلاو ءايسجن الا ةصو رلعفو هلم دير قدص إل ب يمس
 ءاحودلا و ىلاهن ملوف قلضَوم ارونل اسم دي دب .نيباحل اق تصمو لان زا
 مد دعرالصدعا امآو ّلسو هيعتداؤص رنا قّوصو 3 ةصلإب
 ذب ى رد صموهو لوثرعم ءاحرا ق دسلإب دلو رو ,ىمش دة ذص

 دازيل اىوزت نيدسرلا ريس خيو ديعمداؤصدعا اّماو كلادؤ ةئلابم |
 نوال الي هدول زل نمصف ىلا تيديشا يكيساوإ ل لاق خو ديعرللا لص ونا

 دن اوو نيونملا ماماو :ريؤسلا ديس اناط لق ةثالث تيطعاو
 مدفتلاورهجع وره دا سلسرملا ديس زوكىنعمو نيلخلاّولا
 رد الصدم امو خلو وزع تد نصري عر فهي سو هه ظعو وقطع
 ند ال اماكت و: ل١ ماقتا نادم ثرد لاف .َنصنملا ماها خ/وؤيلم

 مال زها هلف شجع امو عشا ةياقو قضت اصح ىَومتلاو راّربلا ثيدحا
 بلت ! لاش ركدارتاو ال 1مل اوه وتملاَو كلك قنلاو نسرادْلاَو

 بحوباماكو تا بضل او تاوهشملا 7م تاهشل ا قْثب م دصاؤ
 ليمو ١ داقعإب ةتكايلنا هلل انعوقس اهلنا نعدعلل اهلفتنلا
 مهدئ اقوميتو دق و مييلعم دّمتملا ره:سيتملا اماو رانتساو ا

 ره ثوبملاو همت ضرك و اطاو عملا مامهال ارصاوو مؤتسلل طمل اهلا |

 قالون قديعرتر قصّوقو هفلخ نط مين او مولا يدي نب
 ”دابعف هدهجلو عاطدل مْرك ام ةيّسخدل مدس اودب مهقعاو هند
 اهب هيلاامالي اهن كر دتال يبقا اهتعلبي الو الر زال ماوعكو
 مدقتددف نيلمح اّنملا باق لسو ديلعهتن الص همساامأو سنن
 .ةداشصشصلاو دوملا نهلغاف مشا الباقو راازبلا ثيي دح الا

 قكالواضر ذنبا هرويدوهو هرايحإب هعمتب نملع ومده وهو
 هنم) نيبو سيلا ةدجو ضاسزص الاو وهو ةزلا ص زرخأم عا مج
 نصا جل اف دول اطإبولطم انهاديب دل رقزعاوديف *«زغيب سافل ع



 ض)لرانان عري "وعول لوب نوعدد مالا يملا و م
 مهينامالأ كلو م تدزش و ننردمو 3 "هرط نم هانعع دز و9 |

 اهب مقرا ذ بل فدل: وبجد نوسسج هيلاو :روعبتم دل ممىدلا

 ات روهلابو بحمل وعن باهل انا عل امون مال ا نيب

 1ك ,عاعنومناس دارج مهي انا راسا دق ليك تاؤص صوم

 1 نباتات مالا ونكت ولسان 2 ةيرودو "لكم ةراعتسا ْ

 لفو ةلمالا زهد اصنخ ئعؤوصولا نالعا' جيب ل دّرساو داوحل اهزم

 دويل س[زيني دل اور حلاو مر لارمو َنَمَلا هاو وهبت رعع١َ
 ثي د ئف نمار يح وديع قلص دعا اأو ىنولا نم نيا
 دب وبحجم دت صول مسار يلدا و تل ١لينح ركبحاص نكذو نييويبتمل

 .اشلا لاق يك زمعبلا ضعبلا « هلارتشاوهو لاخلا ىم 2 ١  ىالخيرزشالا ْ

 توطدام ازاق اليلح لسا ذب ع حور لوم ترد دق 3 ا
 دجولا رتل ىصو ذو ديف اليدعلا عنك تعمم ازاو ىذا تنكأ ظ

 .| قييجة ثمر آخال ماعلا دتد ادق يتصل ١ هر ل عولاض دقو لككالا
 ةةوملاؤص اسواق دضلا ]لكس وماىل !ىقو ديما دكرتعبل

 | 2[ةفناتغارف ورشا اههرتخ ال ةضحملا دادتمل "نانو ايوصآو ظ
 ش اعدل انياذايوؤلبا اما ف اةلاوعو د تاعيشوا ذحاو ساهزهرت -ىلاو ٌْ

 ءايلاتي سب عصدي كيور قص د مسا امآو تحالؤطملا كلل ننوه ولام
 لئاصق رجلا عماجم«اوحو ةرحوملا كرما ايعصتملا ءانعتا ةرجوملا

 ل ةرحوللاو ميملا ٍدطنَريم لسو دبع ركن اقص ةمحا اّماو قضارفو
 دو ضووربل نحوها داعم مساواا تزل ابهذب عسر حصرا بل | نم ْ
 لنيك اواملاقراص١' دارا صا)عاف لقالاو جف مطموركف عام يتلا ٠

 ٠ مبا صلو غعمسا قاتلا دتط رل اذا هرزع نييداق دوابيق ف اةصأ

 | اًماواهرنكن يب تحاصماءايلا تفم ارب هل مج و ١ هنيِعو مشن رل اذا ا
 درعلا ةوقد دوشلاو هاكتود هانعث ٍذَيِحَو لسوف هيلع رتدا لص مسا 00

 وولي



 ميِضن خو ديعرمب لصدعا ماو ةزعإلاو نذل ادن
 ا هزجو هدايعل ف وه راتكنوملاه هلل ردصصد كاف

 نال نت ديل ع او ١:نويستلاو ؤخيالماف د 7
 ةمالملاو عالصلاهب ىذلا ئل الهت اضيامو د امفزلاو لاؤفالاو

 ص ولزلاهانممو جل ديكو نيل ا 57 شعلا اهّدضَو

 ّْ ريع زك رس هيعووبازص همس اًمأو ةزل اينل ميصم ةذيصو |

 نيئبطلل يمدد ليزك ّارممضعب ساس ديلعو معدو ه ليمكوحب |

 رميغغ ب ماملاو ىالاديلا صوعنملاو لوكوملا نع لمحكد دعب

 لبس ميلاف نيررمتلا ةيلوتدلا ة راش ةيوكي لا كلا حف
 ضرس هلوصحو دونو د شال امم كلذو قب اضل او نانا

 هرياعلا مم تبثام سيئااو هريئل هنم تبن اًينوحا هجوؤعزسو

 ميسو ديلعرتب !قطوحو نيك دل عبتل او 3و ةيعدال اقص ديو
 نالمكو نيو ولا ةطبازلاو نيرادل اف ةلطساولاو ربكألا اغيل
 هءاهتجلب اهيف جبت يشل ١ ماكجالا3 ديلا شي ىْمَسل !:دارملا وكي

 تحاك ءاشتاع ممل رل لاقي نا نوحي طا هيصع اصح اوركذ اهبح
 :رذلالا ةيبيلو لوضإل او نوذككال ادي تكض امدعوكحل فارم اوت وزو
 داوفرق د دولا دوس [كوسموسو ديعرت لص داق

 2 ردد ارشمهو دن واش كاتلسران ! َىئلااهشااب يلاع

 يناوس الو لغيلغال و ٌلطضدرسيل لكوتملا كتيمس_لوسدو ىوبع كنا

 ةئادْضبِش ناو ممشو وضعي كلو كديسلا قدس ايورجعالو قاوسأالا ف
 انياب عمو ةلداآلا هل اال اىلوتي نام ءابحومل للا هب مي َقَ
 11111111011111 اًقلنعايوتف ومص اناذكر داو ايمت

 راسعنباو قرادلا دنع ورتساو اًميلهت مالس نيالا ةيكنإلا هركذو

 دابخالا مكن. ىصل اىتبلل اةدآو ىف ا فياو ر صىراةل !اضيا درعا
 ذا ايما ايجِشعاب ّفاهالسلا ديلعاَرعُس ىلا ىلاَه ةللاجو اامدو



 دلموةبِط (رعي اهمد قع ةزلوم ايغانيعاو اتلغ |بولقو ام نا 00
 وج ال راجل ابتملا بيبحنا عوفرملا قطصملا خكونملاو دبص ماشا
 0 رووا نكلو ةشيسلا ةئشلااب

 :اتع ال هلفرلغالو اهب فل ةرهر ق ميل قبو ةاَمتملا ةمهببلا

 اش انجلا نول نيل لاوق ال دنهل نيزتم ال ثقاوس الاف

 رق نحن معيش ع ارعرل ١ ببصض ىلع ىنيعول 3 ةنيكمرم هنطيرل

 و ةينم نابهو 30 م ا هافر شين و "رهشإف كرولا

 لكرعرتلاب ولعن و ب و ةللاملا عا لك هذ اوه تما

 وقل او لوا ع جالخمالاو ىفتتل !ىيبدت علرت لك تل اليو لاح

 يو ةؤوملاد رصوتلا عوز وهو

 رساامو قاؤتسإلاو اومن | ىلع سرخوملا س أرو ف الط ال اىلع :

 1 مم النيئغل افارا رو رحهيمعد متم لضك لسو هيلعرجلاؤص ١

 نسامول زبون سم د1 3و ىدقنا ةهارتلاو ةرسسل موي ةعافتملا

 وديع وصل اق اكد١ 220010011110 هك
 2 سلتلا] اسال ةّنهل دب نما هماوزةزصخح د دي ص لاقو

 200007 هانمك_قضش د هيعتلاوض دساآّمأو

 فور هيلع قي ومهيضيو نيرادل اف له قييم امرهيلع ؤومس

 ميخحر زؤر نيمؤلاب مدع صير متنعام هيلع نعل اع لاق

 تم: ىلعدضقش نمو نيملاعلل طر الا كاناس دامو ىلاصت لاقو

 رمصاهةناو رم هيعز مز نفاذ نات دوق دوس

 موق ذل اند 1م وعّوشيل كا دفاع 2 ىلص ىف نيعض ىصلا ءاجب
 مهطوطلا ناتكَش ن١ هل لويد لام كزمو نيريج هيلاوتب السر
 هللا جرب تاجر اليزسو هيتعرزب لص ل اًمف نيلي ىعن نييتخالا

 ىرا ةياوزؤو انش هي كلير إلو مرح دكل اذيعت نم هب الصا نم

 لها نع ةتقفش كلذ مقري زعيموتم نا ميا لعل ىَمأ نع جود



 دى. و وهلسب نا تم ازماورتسل اب رهأيا عم عماو هَيْما هرعابكل

 مهييعةماشلا ذ انغ ةطعوملاب مباصا لوحي ناكو هيلع اوحريبو
 :واشسيس ىانل الك هما هممهن نم ةعانشلا تن . دعو ام كلذ نمو

 3 ممم امت كلذ يعول اىقماّتبرإب ما ماوه ميشا
 رسل ميم سو هيلع الص دعما اما كلذ 2ليب ةمفكلابكلا
 ا ثوب امها ١م.الشلا هيلعدواد لاق راو او ةيرّوسلاَف هب
 تنل هتروتلاف ذاكر و ةرتفل ا دعل ةدسل ازمقم ىيحم سس الاه
 مثل ال هلال اولوقي تاب ءاحومل ١ 2ك[ اهب. قي قجدتل ١ هضِصي |
 مه لطو مالنا مهيلعايبن الا صوإف نم لْرس تسلمو
 هلع تنيبايام ا دوعلوح اهتوستو اهلي دونو اهيومت اهيماقاو

 كلد لسجي ةتكمةرامتسا ِهْيقَو تون قوسلا تماق نم اهيماقاو

 دولاب اهلطاب اهمؤض ريق اها وحا ١كْلملاو ايف بوكا ةىتم الاك
 آو هيدي ]راو ص لسا ام اًماو شناآلا دلال اولويدوخ هتلاخخا هاوعدو ظ
 ماس الابتكرنيري 3 وقوم لوعفم ما ةدزشلالاذدلا م لس 2

 عت كص ديالا مثلا ةرصخب بون ذلا نمزورطملا هانعمرت ,سعسا
 3سللاب ان زرت اهينه اس موق نيت ول اهب ؤموارسرنلا نم سو
 المدام مةتام طا في لامتلاك و لعب |ؤس هيلا

 ببس هت البطؤحو أتامو دلما رودد نه ةفناه دالالشو 1
 لاقاكهنعدعاتاب . .سسو بؤدادأ ١ نم يروطَتي ىالاو ةزفملا
 ملم عبر لالا داملظلا نم مهجيؤطلاة و وردشئك ديف ىلاغ

 ماو انجب قيلت القل اهني هلاذاصوالاو ةممدلاق الغالا
 ٍزولشلا هسه لق هريعوبع [صنعملاست هيلا وومإقو لس و ديدع ْ
 وصلا حورل ١ ءانعف س دولا حور لس ويرعزاناؤصالحا ماو هيلع |

 ةمسا اًضاو نذل مل اك ةد اهلا س وعلا و صب اقنلا نم

 ظ لاو ونزل اجب ل روك هرعت م حرف د لس رة ديلعرتد اص



 مزال اف وبلا يما جا ول طسو ديلع ردنا صوهو

 'هرالسف ديضو ىهنعو راصاوهو قلزم 3 روفظالو روحو هل نك
 اراوسا عم قال نوكي نال تحو دإحا ديو هرع ل اًنعبشيو قرت دنمو
 "0ع جا ديعويع وحذاك ديلا جورلا ةف اضاد ىلاغت
 1 "شقا دورو ئيزخلا 0 ياا وامير بطال اضارهو

 مللانعرداصلواو اهدوفأتاو اهولاو حاقد الا سكش ١ اوه سو

 وهاضناق سو دعو اصربكالا ةقنلحو م ال ا جورئاوحو لجو رع

 د ” اينو دماوق ةىدلادوحوات وضوملا هللا حا حور مسو ليلعرتل ذوص
 ش ليتلاةطوشلا حور مسو ديرعرتن لصدعسا اهاو بهذ و [ف اله هالوو

 الومايقرل نيل عالولو هدوجو ماوق ..ىذلاطسّتلا حور وت ل دعلا
 006 هب قامذأا تاقلادد ايافصوق تيدوبلاو لاق هدوحو

 داكحإسو يلهب ص دعس انمأو مهل س س انل ا3 اهرثمع نم

 ' هتدالم علاه ركل الزنا ةفلاتلابشكلا نعدعّتب ارم ىف امويزف
 ظ عيلقتبانكلا كل لعانلزنا انافيكرطوا ىلاعت هلوفل سو هيلع
 | رهام ااه وسند رن اريعلاب ير وتل اتورقي باكل ازهاناكو
 رود الف اكل الها و دمنا مس و هيلعوترا قص ل ايف مالس زا

 اياه د اومدساتعنبلاًموذيالاانيلا لزا امورتداب تما اول ضو |
 ةيزملا رمل دينو علنا ىذلا ركب اتكوتاتكل اره فول ان بك نيإسللا

 تدان اماولز بياكل الها دامت عد دقو تشيل لل اضع دز ؤروذ للاب

 الفا لق اند اوتشيل هللا دلع صوره اولاوف باتكلا رح ياي اورغو

 طقم هيمالبحر انيأرام دكلاو لوم هيام هضم كاجام ةأعب

 لوميا رادزسو 10001 ذك و عينعلاا ىدل ا نع

 يا اها ة رقي رول مزج اهمو ةةرصم هم هي اقصَر
 اقمجرؤفب وك تك :قانك ئدمو سو هيلع هدد اص لاق و ىاباالا
 ئ دقو كرايم انكوأ مج عملا عديت راج اهعاوبعري ناالالصلاةو'

 5 رف



 قئاويالجر حا ةرالاوهرزعولاتي باكل كليلع انلزنا ان ارمنزكي' ملف ١ تكزتف
 ةيروتل !باتكي لاختشالاو ءاطعل لاق ةروج نوي نسعورادلاو عافت ْ

 رتباؤصد رش ضغام ةيصعم هنا الولو اعامجا زوحجيال اهريظن.و ليخإلاو |

 هتعافشو هنيلرشو هبات فاك لسو هيدعدتل ال صوهو لس و هيزع
 هدد اؤص هننس عابتاو ه3 الخ اب حلت او.دلإب ذاب قلعتلاو ب لمونلاو
 زويمهطلا لا هاه جو ةماهيسلا نزلا سالااذهو لسو هيلع

 دهم وف اشو لجل فتكم كلذكو ءايلاب اهيضس 3 3 هزحا هاي ننرق ذب

 رد لوم نتكح لسو هيلع لنا قصرعع !اًماو فذحلو تابثإلاو
 هعاطتناو لع اراب هاوس ان هيذتسملا هتلاب قتكملا سو يلع
 ةنمواهي دعمو ةوبشلا لاح نهزصاوهو هاّياالا ديؤم الف ذيلا

 ” ديدعرتل الص ناكدقو اهتم دل شكام نيملاملا نم دما كرس
 .روماو هركسمو دسإلو هشيعو نوذدلاب اينذلا نم ايفتكماّصيا |

 ه اسمح غلاب مسو ديعرتب [ؤ صدمسا امو لسد ديدع منداّلص اديلك
 الوصول ارزد اىل الوصول اوعصو هيل !لص اورو مل اهل ١ علاب لعاهئياو |

 برص ر اثتعا دانر عماعلاب سكلرخلو امغانعم وعل اب و لص اوفي وعلا

 تللوؤعملاذهوع هماد اهيل امش هت ذ اه داق ةوقل 12: نكمل نم
 بوصولاو لذ ميج نكفلاو موملا ه رايز ضْؤسو درلعزان اذذص

 مو لعند ا ضودق دب فيرعملا حاجي الاه دب مهل او ىلاَشا هلل الا

 ةعسو هيلع وواخلا َقحف نكي مرض انق الطال اع لنقل عا
 ةضراعم و فاوأر دصرمهعسو !و:ةلّمع نيملاعلاظؤاوهو يلفع مراد
 اهي ايداشت لاذ لبمتو ديلعوزر اقص دهس انو لس و ديس جر اص
 ملبم انا انادسو ديدعرد !لصلاة و هلتر ص غليل ! لايام مب كوسا

 نيواضوهريلا هارد دجآ عج فاو افا اًماو_ودقي هثلاو
 سرا زا (تتعتمونعبي مو اليم لد اىذعب انا ّلسو هيلع الصلاة
 اذليمو ارعاد من ]سو هيلعزتل الص داقو اهيعالل ايضر قشم اعوع



 2ل الّصلا نم هيل ارسل انتم سبا ىاخد ئثيك دحلا مم .داسملو
 راض ذي دح سانا كد افك ذع نباو ١فعّضل اك ىلقملا دج حاغن
 دضيلبتب عاام هتدا نعولبب ادب نوكيد الصم مسالا ده دنع
 1 ارم لذلا ءاشد نم ملي دزائعدع:د نوكيا

 ىكلاكذل الّدَصلا نمد انسل اوه هاك زيدا وو شرس ايي
 ا كك ماقسالاوزمامالاو ذل اييملو

 وموسم ديأد اشلاورانحالاو دمولملا3 انمدازؤ تلاوهو
 لاما ءانهش [صاولسو ردع وندايص دعس اماوؤسو هيلع راد اص
 ارش مت دهو در ضي هذا هانسموا إب قاده م دود دقو ىلا

 | ىهث دوصومإسو ديلعةلد صدع اًمأو عا هتداو :لوصو قاضيا

 وصوم نوب جف ولتملا مدعو مجباوه لا لصولا نمل وعتموما
 هته ااوال ب (ًصاخالصو ذيلع 2 ةدماركو لع ترصو هيو هالومل |

 واون ةيجتملا وكلا رسل اؤأزكح ب يعدم دعازإل
 ةيرولاو ىكسا: ده يوت دوداصلادىب ذنك, اس

 اكو عاذ مسادنا طرأ ولو عغممساا دهزع رعد موت .ه انعم رَقو
 انصووؤا علا دؤيلس تنام دمام ام ولَرَنا ءانعشلاط وضح نرجو
 ذك تاوزل راف ماعلا جب هؤمبت وكيف تحلل لاو قلاملا دما
 كات هافاب انل او قالك تلاوه قب اس سو هيلع متد اص
 لاس اَو ةؤشلاو ةداسلاو ةداعتسل اذ ولات لصنملا سريا كىلاوف

 2 (تسلاوهو تسل اموب باويلب والا وتالمخل ثوبا ارهو
 فايلاو ينبالا هدو موللا خرب دينا ذوب اسل او هركةىواعل وا

 | ىقالاةريمتلا وجي ئاسو هدايلاو قه حؤحدو ةعافشلاو ةماهالاف

 ْ هيلع واع طايانعالل دو .هرتعابرت دكداشيد مل اهيّنمحا
 قياولا كاينب عش م10( اس نهتم زورا ودءاساتد لسو حيدع
 دنع ةكذ| ومو كل اه هوندا در درسا 3 كاسل درعا لربح قياس لالبو



 .ةدالص وهورضهل افق شلاو مدفن ريااوهيلع مدمتلاوهرموملاب اسو
 .كملراشمال يجر ضل اوزوشلا عإو ارت انك قلذلل ف نبا لسو ةيدع
 نيفةوسلا صروون اس لسو ديرعرتد الص دعس ماو هدل نم ئشق
 79 57 اراوملاراربإلا دوسرنح]4ل اًقوسل هل ءانعمإفو دوعلا

 ملاوادروك تف و ةنوعدو مط راذنإب متداةعاططاراش الا وسو
 دم و ديلعرتد[ؤصوعسا اًماو ئداطاقب الاب
 مقشر ماا دلل كتاقملاهت لاق مقهياعوبط ميوبرعو هيل اري اسدج

 ةصاخر ايس هللا اهب صوب و ,ارزهالا قل ايزمعا ونا طعتيا دعو
 سو ودع 5 دالائو عم اصاوهو ئطملب دلال 9 تايملا اهنمو

 و داع مونلكلو طزمو ءاعدلا هيمو و دلع ته لمعلا والاقو نا

 رخل 50 دها | ىدسس الو دتداب ؛ خداذا ابعاد نس رصد اؤصسببو

 هتبادهو قدتلا قلط دع 21 : طامطلا حو دهاف هلق .اماو |[

 ماو 'ةهاظراعملا جوازا 26 دفا لس و هيعرتد اص

 لظبالو ذي دطايف دها سويف ئ ميما مدي : داع س و ديلع هد! ضوعسا
 ءايلاولطعسو ملل اذه ناك اف مادهتلا مسالاو١ ده نيبو راؤملا

 0 تناول نوع هديا ىدها نهلعاف مسا نك
 "دنا وهذ ادلا عدو ماملا عمر وال وهو ئشوتلاو 1ذزاوهو
 تلال ادلاونس م َدَق ذقم خف رعربد ص دعما ماو مخارتد اوك دنا
 يدعون ايصاعا أد مرعب هلخوملا ءايلاولاس نساوككف
 سو لعزل صدع | اه ماو "عئذ لسا انوه دون ذوق وع

 لصفمتو عر قصرا امو ةهريعوعالدمف هلا هاتوك لصاف
 الوان مرمو رضع لاح هرزعتل ا ءانمث لو عمم مسا داشلا فب
 هراضلف ذقن دمر لضملاب هّصخكدااومف ىلاثو دذ اكس هللا دن اب
 ”” مالو مالت |ديلعة اللا وؤسرلاو ءايبدتالا اصوصحو نيملاءلا لع
 ءاينن الاطعات ارم ملا لال غاججاللذ كمل تاكل ١ رتحادبصاو نيل



 لرب اّلل تحزحا لئمارب> ملك العو خج ذلوت لوإل ءوجولف لسرلاو ١ ٍ
 ل وكف اهم ديرك ىف ائئأ ىعالا اليريحو مالاربختامالا نعت ارعذُيإل ١

 وع نري صرلوو اًنيداو بول طملاوه وءاينّالاربخ مالَسلاو ةولَّصلا
 ذولا ولا ١ م 1 موهلا ص جويل نال .ٍ الو ماد و كوس انا

 نيقعملاذ!يتلاءىصتمملاو اي دأ م جارك كرتلومن انال تي دحلا ددب يلع

 ىو ها طعن ديس دهب تقتل وه وأ تاسنالا سنجل ادهم زب نم
 . انساةيولطلاوهو ميج ديسو مهنه ة دايس ىوف اء وهزم وىدعو

 ضار لا رح ايرؤ فاو ممل وره او هر ليكت امتع ضف اتلاو
 داعش ض6 ةرافاوالايصخ ىو نيدط ناك نذل لعامل ان امصإلا

 هلاسرلاو ذوات لكل ١١و درهرا نيئيشسلا نيذه ولو جداوص
.]| 

 تماداصلاو لإ معلا مرهق شخ اودتما رامي بوز رمل
٠ 

 :ركتبلامدلل دعو ديلا ةولتملا هيل اري امؤعرالك لا هلا ةدابعل ةحماسل
 لئلا ىلإ يودع حبو ريعان صن! رصأ حو مه داعؤالو هربا

 .لضفا مسوييع زد صرفت لض ارو لكشلاوز ىلإ عا يمه ضاكو
 م انطس اب اهزواوِحو اههووجولاو لهل 3 زل عدطس ورا لن (عراذهو

 ديرو موب اب ومش ق وصلا اما د عمتللا نم ماةمئام نمل داؤ يملا امآو

 تم دزما رود ص فويل با صوهنا هئجول الك م ديطملا خو ديد

 ثونمللا يايا ودو ىلقاملاهزمغر سبل هلا ود دنا كش الو قالخاو مولع

 راشسادادملا هلل مانعولوم :ًاناورعو لجلاو هيلو كلدكز ميلا |
 يوما هاون ةراشنالا ديلا و نيملاعلل ذجرالا ك [رلسرا امو لوم

 كحل صنف :ل4لبو بلو عوز نيب مدكو امج تنكو اهلصاىا حاورالا

 ينل

 أ( هرزمل اللكموا هريول لكس رئتامزق دسننؤ المان وكنب :ديمسف ل عوساكلا

 هلل او! صرهو رجول لك نم ديزعت سلا نيؤعا هوجو 1ك ص ديفملالومن إب

 | قلجكرو صوكرو لل اقلخام ل 3! دلع ندا لصلاق دق و راونالا
 | نيمعشعاناحولادة ين احورو ةّيعيِص نيعشؤ عراونالاو وشتم

 ب تيم نب نإ يع 1772301031 ل "يتوج به هجن

 : 5 256 .٠
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 1 مم حسس

 ١

 دصاضتخلوعوانب كل دلكو روزحلا م اهملاو نعش ةحردلا او نإيستاولا
 هنو يلج عىل اةيصاجزعجبو ديمو الس دن و ميفب طيا ذبل الب
 نيام ماين دركبايااب مس ديدعررد اص هلوتم  قناآلا
 ل مزال وال اسر بْضملا هزهلجا نمو كلذ فرعا قريع َتَسَح
 سش اموأ اذهبوا رتَم) نم لج نا دع وو سومو مهاراك
 ليريفملا دنع )لح ثيداحال ا ءايبالا نب لَيِضْضَتل اسم ىهَنلا

 نمت ناو اءمتمن ال ايإرلا نال ةسيشال او. صداسخماب لضفتلا
 ظنالا دملاو ةقباسلا ةريشللا كجملاعت هللا صرماضتخلاو ,اذطصا

 دق الاف دعو  واوهيم ديدعوضمل اصمم مدصن نزعت ال نوانلا

 اي او آل ئنامراجوضنملا هاء صْمَتل او اصقنلا قطسوح لوضملاو
 دله لمطار هد نرد طضرموس مو ماقلا وع ةدرخا

 كج اق ونمو ينل انمعب كّصف كلو ىلاق داق قو وعبجالا ددَع

 مالا ردعو سوق رهو الك ضرع صزم وع ضع الصف سلا
 يعن الصا ترض نة يدا هدد هوبا“

 وحر شاما ديالك اناو يزل ياهيه الحا ولدا جتتوخ سو

 ”لطالاو/كاةلوضنملا نيش وشرح اراض متل او نويل ءدتلَضفا
 ١ ىلعذواّضفال دارثو م الممشم دالا انوصالوا' دهسملا و هامالمتاو اللا

 تلد لل ةلملر انها نهوزتم نيود نمنمكسأنا دحال تنال ىبوم
 يول سال ةيدحتوف 26 ميديم الس ةماتأو عائل
 ىلتلعخو هللا هلال فرصا نب علا قنلرط ص دنع ةلااومد مروا نع
 ملاهت ديد وع هي انني خم ديلع جب وصول الو هه ديضو اناخو اضناد
 ىعع املا : وكف ًاخاخو اذ قلعحو وم ل عقرو طار دي ذعنو

 7 ذكلا د ىدلاو ا ذهشور حاف املاو ءأيمج الام دوملا رماديملا

 ءايماناذاو ايعانيعا .هناعت دا وا اكرم داكن ا دف ع: دطاب اب
 افلا ( هتمارعا) ااو.ال ع انلاوا كاسل ئعبو ١ :كنلغاب واقو



 مل ئادهنم دتبلاو اوبل م نلاو ١ هتاإب تيل اك ق ل ةفما مُر 5
 ىئاسل ةعافشلاباب ب ماعثم ١ مدل 19١1 يحاول ادب لدا عقود لاو | ظ

 اع ةلآوأ اضل ١لهلاع مفاثلا علف طر ه١ يف ىذلا قا كعنمشسلا
 انعآو خود يعةداكص 51 ل اندلا هب هنا ف ىذلاوار اسمالاهب
 ”ةكلولابلا نما ام عم عاف ىدب ول حاتنم نم ديم للا صوعسا

 مارلاف ب سالاواد عاتفملاوهو تهل ياسا مال رظعو يقف
 فلو اق لل وو اروعال اقبل انعم جائفم 57 ديلعريا قسد
 10 هز 4 ةمتلأج ةغمل درعا ص امس اماو لعادت او مدام
 هب ديولءالاةذالاق جالو انطابداهاطانييدوا ان دام داق دحا

 رص لص دساآناو و ردعزان[لص هتجاشو مرنغ نم جز أبو :ه

 ١ ىعاياخدف نما مآل الجل قا ءانمم الكف ةدتبل ماتفم
 اتسح ديب حاتم لا دارلا 31لتجكو اهلوحدا .حاتتموهناكف هيدي
 اهحاسم وه وكف هل قْعِف قضسيد نان تحلف دحال تال اهنا
 لونا سو ديرعدتل لصرا هع هانا طدرملا نعرجأو لسم تي دحف ا
 * تلا نم نراك لوقف مفتساف ةنجيمإب تا

 | زحل عال هلل ونا نفارطل !ةيدخ 3و كا دحال َيفاال لا تيما

 1 0-7 ماو هل دوب دحإل موق االو كف

 | ميلاىدتمي هدتن اذقومزعو دردعإمارَل او ٌةامالعل امم اعول اسوم
 الو ليلدالديعلادلاف شاملا لج ةلاومف ةفلطو د أاضكسل مروسو

 ايلا د تبن ز موف الا ةدطامو رظعإل ا كل اباب رهو هاوس هيلع لا د
 اي[ رذ دما هتلاسرودّماع توعد تتاهيف هبل اقيطلا هوي د ديحعل دي

 ا د[4فيل ايدل الح ظحالمملا حاورال ا ظَوي اثرل اههاو هل اوف ىلا
 دال صرحاضماو دا الِدََل ذياعاف ]يل دزكد توع يد وعدي اًناَه ىلا كلاما
 لج 1 نشنايالا ةمالعدتبحىا يال العجل دلع
  نيعيلأ مقسم دعيت قصدعم ماو دانك د هْنِع لاعن داش درمالف



 ' وهؤرلعإب دل ]و دمالعل اىحم هنا نقول اف نالا مذهت امم قروش 7

 دف هرضاخننصوو دايالا كاعاوه إيف نيّييلأو ديل الصوملا ليبسلا | ٠
 دوم نوكي دقوا دري ا لس دوكي د02 كشلا ضو َقِيَصلاَو لايخب|
 روعشل اسيومشلاو ةّوملاب ضل هلل م حاضتادلجتو دؤهشمو |

 نيقيلاة >0 نيقيلا نسعو نيقيلا طعم ا الل دبس مناف دم دعو نيعلاب |( ٠

 اهييلع ]يل ةلاوض تارئجز لد مو ديلع داو سدس [ماو عا هتلاذ. |
 دساتاواهف وسلا ف ءاصتس هروئسو اهيلا هدتهب واهيل لصوملاو
 ل امعالا نس لبقي ال طناف تان قم سو هيعرتن وص |

 لوخدلاو ددحصو دعاس اب الا قس د راوض:ةدر وح ام مال و 1

 / اذنهو.. سون طم لع التيمتيال و لسو دديعتاؤبم طلعت
 حامل اليقم خو ديلع تناك ص روسا امو .ةرورص مولوه
 ١ قبو طقسا روناعتع لاقي هناف اهتوكس 2ع جت مالثلا معنا

 اهم ةماوساواهربج اهل اًذاو هنا ءاتلاب همها هدف قد: | ٠
 دنم ام اهكرتي دتكل اه زار دل اج َفاَمَكسا مايتعزواجتلاو |

 ملسو ديلعررد يصد فصو اذه ناك دف رم ماحأب دقاصنال الضصفو
 صلاتي هناذ تالا ص عوفض سو هيداعمتن قصد امو
 - تنال أو دلص ىفع نذل صريصرو دصرمرعا (نعص نوشللا نع .

 مرا زال كرتل ان اب ناك راسو هيلعيتن ايص هنا ىا لام سل اه م كلر
 دحا ستردصّن ادا تال نا عزو اقل ارو ضارعإل اره: تاب انجب
 صؤصو اهب ةزذل وما دلزيب هنسوغر ن لس ديلعتلد اص هبناجو
 وعسل اذه دعت دقو ىدالالاًمحاو ىنرالاّك همي نم نال هتلز»

 الا هعافش لاف ةعامشل ابحاص لسو هيلغرزد ايصدعسا اما
 ملول ةؤاكف ذعافشلا اهظعا تاعانش هلو اعامجاو دنس دتتبات
 ىهيحاور مد اوراهغشنل عائل عاجل اب اصبح ىعو زف وللا فمهتحاد )

 | بجي ريغ ةنعاتال ديملل ل /نوكتف انه دارلا ره نوت ناز حكرو اهاج



 ١ ل 5 تصخو ب ةعامتلا

 7 / باصريب د: جرموف لاخد اف ةين الأ ةعافشل ! اهب و. ذيع

 ,داشلا:لخد نم جارخ او ةسار ااهلحدي ال ران اًقهتس امش نمل انْلا 1

 أ ثاحز دل واي نوف ةسم انك دا ههنم اهيف وسال ّخ ندنمؤملا نم أ
 أ لانج نيمؤللاو قص مدن ارم تاتش سو ايبل ا فتسفا ماقال 1 ئ

 001 و ريت اند تاعاطل او مريضه قمهعأ 2 بيسهنضَعف ١
 | ناّتكلا فراتل اف رلخ صوقجب سباذعل انيمَح ف ةعافشو باجي | 3

 ةد اقص دة دالوب هرورسل نيا مود لف بطقاو اًملطم يل اط قاك ١
 . ايكرتل ا انطاف دتعاوشو  هترشسب نيح ل هقاتعاو سو هيع|
 : كلذ ءاطعاق هتيجلحا م دحاراتلالنخ ديال بد دل وسو اوبدحال : كاأ7

 اخي نانواعال اب اص 1 هتعاقشرو ماوق ١ نير اوموتشو هتعافشو
 نارين شوهد رازووو انس و .هقف انسح توتسا مهو ةنج |

 امجريو ني هملاو يربي 0 ا ع
 ةعائشلابدفؤلاب ثيداحلا كئاجو ةمايقل قال حز سلا هده َناآلا |
 نمو نم دل لعد عنشيم# ةمدتتملا تاعاوشلاىلا ةعحاراهلكو لهيطع ظ

 اي ستام وديع ةباؤص دعا امأو ديلا جامو هب قام اهب

 دعم صموح |ئكدوجاماقنما لعا هثد او ب ىتعي اناع ميملا تفي ماقحلا
 همس امآو لن املا صف مدعم احد هامل الصف ةعافشلاوهو هىمع

 وبسلاو مدقتلا ءانعفل نيتحتْغب مودل ابحاص و هيلع هلازض

 كارو اووبإس دوس م الكملا مادمت الكل ١ روما نهرما و جوس او[

 لوساو ىيسملاب صوصخم دوساو يملي صوصخ خو ديلعرتت ١ لص
 ] ناددل [دل الجترمو: بر اّتتمو' دحاو هانم فلاب صوصخم
 ' مف هلعاتن اف صرعالا د عيمج د عن اهملاو قلنملا ةهفف رد داشلاولعو

 الو : اش كلندن الف هعيوعا عذب اها نوايو ل امكن احب صوصخم

 - عدد دتل الجو هيسوخر هيااذي مساع وام



 "| تمول سانت ناومزيف انباو تسد هيعدتا وصوم
 دل ةلاصالابو ةقيضحا ىهق هدادماو دعاشإب هتاف ةزوكتلا| ١

 ةليس ولابح اص لسوديعرداؤصروسااماو لسو هيعرتن اص |
 و ديم هناؤس ًاحاحآو ىئاسنل ف اهيلع ماعلا مت تف |

 رونرل اؤ دب تغ ال دئاىساف ّدع نوك نا زىكق فيل ابكاص ١

 هيلع لدا ص اينجل باطدلو كيس راج اهت اداغت هلوق ٠

 00 يس وي يل
 زرع ريااوسر ونزل نإْيالاؤ اد نوكن |اىجيو ىهمن اوعوعاهب و داق ]مف هزم

 ا 1 ةراشسإ ملك وعم كلادك دتماو دب لك ادن ديدح نم بينمُق هعم دلوقت .

 0 الةراشمالا نم دزه اه هه دللاد ةذكو لاتقلاو ذا ماب كعب ال
 ملسو ديشع ردد الص دما اهأو معا رتناو تابش ةقاو دتعاجت

 ١ لاول اوهفصقنلا دم لضنملا مدا يضك رهف ةريضَمل !بحاص
 . اهلصاوزلاضملا ةرحاو -نايضمل او عاضرا رتدا بوبا ميشلان اقو
 | 0 اودع ئمشلاو ايو ر التم ةديجحت فامملاو ظل دفَصلا

 . ”م“ اصوالاف ةدوح ل اصح نم كل ذرعا تدل !نسح ولّمعلا ءاكزو ٠
 حي ١ | الياف شواهضمل ةزيشف تشل اضعف ره وم ةرماوإف ةديدعلا

 9 ١ ةلضئلارداصن رة كفل اك ءالثبلادنعاهضع سو ا اهب فصنا صرضفو | ٠
 ا . اهيقتخل ةّيصوصتح اهنا لقككو لئاشملا تاتشال حماج ناو اذه ص

 6 ظ .ةيزلا اصوالو 2 بيج فاعملا نم ةرخالارادلا ف زسو هيلعوتب اقص ا

 < ٠ | توا راما رصعو ادوتعل ا« طخجال امم هناجممالوم هل اعخداقلا

 41-2 ارنا يس صو ريك
 ماسالا اي | عب لص رابلاغداكو بولا عب اثل اوه دلل نس بلو قوردقلا بتكلا .
 ركزي در واجر وصلا هءالملا ظ هنا وزفو دبهوتسا برتسا مز انالاةليواشلارارالا سو ديدع
 0000 نص ١ هيلمور ال صدعلامأو ةريبكوا تن ةرييغض ادب نحتطوللا ةءالملارهد“
 0 . اهوا ةزهملاب دار اوصل حولا لإ دل | ة جحا صؤلسو



 نس ولوة علا اوةتاعلا تال ىكلاو ةيضرملاريسلاو ةفيرتلا ةطوالاو ْ

 ضال ف هني د نكمو ةنطاّسلا ءاتاو :رطيَصلا نم ردكم تنال

 مس هيلع مد الص د عسا امأو دسبح لع ارتس أم لقو دب تحتليام ظ

 ظ 31 انا يول الا 5 نك لو ةءاولاب دامللاف َياَتِلابح اص | ٠

 ْ ويه اشاؤيرعلا يعم سرنا نعدب كف زماعل ايحاض مساك حاتلا |
 7 هع ةماعلا مهنا جض ديلع مدالص طنعئورو اس ايدو ايريس

 ليبهأرو دحر هريس كش بم ةيناوتو ادانمردوالب
 لقوانلا لبي اهنمظنحام داق فر ىعي الث دال ةزيزع هن وو

 اير وزوعنلا سدس دْيفَتاو اهيظعا وع ناولائوس ىالا”مالث

 ' | نمو ءاوسزق اب ةزيم اريل وقل نيبَدقابلا ىبإكلا ص
 ظ 0 موب افا عفو هياعوتداؤص هن ازعمو دم

 .ه لعق صررس ؟اّمأو نطول او بضل او ندبلاو سنتلاىلا ةعجازلا
 ةتؤووذيو من ا طنا طيره و تاطلسل ابحاص
 اطلس (لعزلاولح نا نو ديما ةنمو هج املا اهتم ناعم هذ
 دارا زلاموملا ةومل اد قلطمو أملا ةردق اهنمو رح اطذخى ا انين
 ايمو عالا اذهدوكسؤسو درع قداؤصدل ةلصاحتفامملا ةرهاكو
 ا ا ل اذا نئلاكاقو ةءدقلا تكلا ضجو
 دز ورك ذمرسو دياعرتر اص رمسا ْق مدمتو ناطاّسلاو ةونلا نيب

 ئ ذم دمااّمكلا دب نص( را 1 ايحلص سو دلعونا ص دعما آَعأَو

 ١ ادرايرازالامتقتور انالاو دام ايبول |سجل بلاع تاكو مادقناك

 | قئالخا راسو عةرئازلا ةبترلا اهب دارلاو ةعقراذِحو دلايحاص
 | لق دعما لصوسا اًماو ناكملاوةناهملا ةيماتلا ناقل ةيلاعلا

 ٍْ جيلا: مركت ماذا قوللا ةدوهيملا رجلا نات ماقمرعط ةعاقوا بولا

 1 ا ديعرجر ار صوخس هربع ود بولل ةقورم مياعلا نوكتو

 0 يكسو ميلا كوشلا بح 1 اني امارايتولا# |



/ 

 سأل ١ ردهطع خف رذلا نم مسد مر دوهف ءاغلا يكو زوتخا نيلا ٠
 ب انساو ةوشلقل ازتمرس ارل العدي دعا عر د لضف سم حجياموهو ١
 ءاضإسو ددعرتداكصايسا اَماو هبوزحو سو ديلعرتنوص اكو

 مهيمعل ونعر حرص موه اكرم داول ذب دارلاؤ "حلاو ماللارسكب ءآوللا |
 متعب انَئانك ل وكيف دب ورحل لقجب ناك قاذلا ءاوتل اعلي دقو

 تابامهنمو دايم ق ١ قيال ءاوثل اد ءاوكلا لح ةناذ دام |
 ءاوللا ينشف ردوبا كاقو يكل ارلملا ةياراو نيغَضل ا ىلعلا ءاوكلا

 - عتود لص دعا امو ابره تاكام ةيآزاو اليلكتتسم نامام |
 وهو ءاًمَترإل او دوعّصلا ىا يورعلا ةلارجسا جاولاق جرصملابحاص
 و هيلع ممر الص رئدحا لسجب اندلا3 ديلع ددصدرمو خبل

 تارتلاءابورلل ا صونمةد امو لآسالا ةماركب ىلا رقما وتلا دقو 0

 نمهأرامو مه السل امهشع ءايبج الا ةماغاو ثاحاشملاو َذيؤَرلاَو [ "'

 20 وسن نا صولا طد كل اه نيش نع فانيلا تبا تكقرف تايالا

 قوفليومزنيب البا موهو قاربلإب تيتروا لاق خسو هيلع مدا
 تاور اسف هتبك لاق دف طىهينم دنع هؤاح ْضنلْبلانودوراجكلا
 دي كلخر مث ءايجال ا اهب طبر ىلا ة لحلب تطبق ستوقملا تيب
 نهانا ورحم ماناب ليريج ف ءاجخ تجرح سيتعكد دزه تتلضف
 | انيمي ةلضلا تّزتخل مالتسلا هيلع ل ينبج اقف نيللا تخاف هبا

 لاق كوم نمش حلسجلاذ تا نم لصف لييريع و فتساو ءاوتلاملا .

 ديطتم هأبانا ذاق انل يفق هيل ١ ثعب دق لاق هيلا تجب هو لق دم
 ريفتساو ةيناثلا اوس اهلا ان جاع عريب لاعوو ىتبجو و السلا

 انل تقف ديلاشعب دقو رجلا ة كوم صول ش لير جلاف تا صرضف لرربج
 واهي وديع دازص اير د سوو مر ناومتدل اه قاب انااذ اق
 انل َمْغِلَو لارشسوكدد ةئلاثلا اهتسلاىلا انب جرعة يخي اوعدو ىنابكيرد
 للعدو هيحيو سمن ططعا دووها راو مسو دلع لص مسويبإ ا اذاك



 رسو دعانا صدد داب انا اداف هلتمودف طب ارلأ ءاقملاىلا انب جرعمريخي
 ءاهتلاملاانب جرت خ ايلعان انه هانعشرو ىلا هلل ال اذ يح ىلاعالو ىف بحبو
 . لااعدوقنخو سو هيلعرترا[ص نورا اناا اف ررشم ماد ذم زمام

 مودع لد الوسوم اناا ذاف دش حرك دو ةس داشملا داهتل اهل اان حرع# دي ظ
 .اناذاقدانم رده ةعباشلا ءاىتل املا انب جرح ديجيملاعد وق'يحو
 لكل يبره'' :اوروهملا تيب ١ اىلأ عملا ديس لسو ديعدتداّلص ميهابإب
 _لاةرسلاه بهذ | دم : هيلا دق موعدا 0 كلم نئلا | بوعيس مول

 5 ماهم فداك رالقلاةعئاط اذ ةليجملا ناذ اماف دواداو
 ”ىوافاهنسح اهتمنب نا عيسي مدا قلخ ىدحا اذ تيقن اهيشصاع
 تظل وتس غد هلو مونلكذ ”مولض سس ىلع ف ل و ١ اهم
 لاقرلمو ءوناذ ةواصريسع تلق دكتهازع مداضرف ام لاًدف ىمرغملا
 ظ توارد اف كلذ نوفيطيال كرما : لاق يملا هاشم اذ كير ىلا 7

 0-12 َتلَععَق أ تعرق لاو رخو لس ارسا

 | كلوزروقيلجال ما لال فاسق عطح تلّقف ىسومملا تعج م
 ١ مموز نيب مجرادزا مذ داق هلّيمال معلا رلئسات كير ا دجراف

 لكامل مود[ كتراواصرخ نين تحلب 3 قحاس كطيو سوم نيبو
 ةنسح را وكاهلخ مذ قس رح نعو ولم ةوالصز وح الشع + ”مولص
 اهلعرةاديتسع حايلجرام ةشييسل حج صو نول تبرك" اهلع داف

 | جراليف زئاةونوع اسيا يح تلتف لاق ةرحاو قديس تك
 ير كلدنوقيطيال كَما اف كمال ضال ا داش ساف كبد ملا
 طق هور دزم_رخسا قو حور لا تعحر دق لطف لسو هييع نباص

 خيدحؤاماهتت نجا يضم تاراي ذو هت ثيداحل هش هل
 اللف ننس يشملا دعوته رد اصر 3 ذا با داوم نب ١

0 

 »+ هنن قا و تل + نيج بج 7.2

 رمد عجاووتسدرظ وحق فلق ماس اير ماعلا 1 ظ



 مو هلعمتداوصدعسا اماو ذي تلخدالافرشا تيدحف م مالقالا| .
 بيضف عملا ة اذن الاف لضم قو اكنيتسلا ءاضق بيضَقلا بحاص

 ىذدلا قوشملاب تلا ةنارعرقك دو كلذك ِدْعَّماَو دب لاس 525 ٍ

 2١ تماهف اكن زوكسم ءاملذلا دنع ىالاوهو دو ديع زر الص دوسي ناك ْ

 دارملا تايقق قف لادو هملا ليوطلا قونرملاؤعصو رحاو ةجارحاو مل |
 ١ ةاحوشو هلانقو ةوْغَةٌركو ءداهج نعال اكو هه ثيشسلا بيز ان
 ١ خلا هنا ىو دضق سوع لعاق ئعع ليف !اذهع بيضه دعانغو

 ا . هاه هك دتعاجت عةراصرمف ءاؤسديلا لصيرمل ةح ملا دطملا5 | ٠
 ' ميت ايطختبول ميم صدنوك نع ةداصؤفف اصعلادب داملا تاك نآفأ
 . يكل لصاحل مولا ف عوطتم ال لوحفم وعي ليغ ادهوع بيع و 00
 لاقبلا تود ”ةبادوهو كتولعلا تاق وللا نكي قارل ابحاصؤسو ]

 ةرواريؤلا 4 ءرسمتو نانمالا هوك د محو تا قود و ضيبارا4 فوفو
 روي د متطملا | هررصودوإ تكاوخو د بن اذكوا لا اك ديت وريف فرغ |
 ْ 2تجا لاحر نم لحر هيلعو ءاضن هدد :ممطو ةاز اة وقاد |

 دتسعرل روسوؤلالو ودب سلو ربل اكامهب لطي ناح انجلو
 ءاذب اس طرف نمو راوس لش ص دي ال و'ذث افّصو هضاينلوا
 تيعبتل لع ةوولا موشح دبا ىرسا انو حيعود الص لابكمو
 "رك هاؤالاو ما داجالا م منعيبكر له دق نلشلاو كرمملا
 ىو ولا اخذي رالف م/كبعاص بو ديعوتن ا لضدعسا ماو
 د ١الا معا ابن الا ص عوول ناكلب لسو ريع وج »ص دب نضر
 .اهيخول الا كلا راتومنم اىدقو هتوبن تداوم هو لاك ضو

 1يال صاخب ل اىاف غال د اك نييينصاملاايجن ال قالا يعش فانك
 + | ياقمف تاطيشن وذي ثيحديلق ءازاب ب ماذل هاككسو ديع

 | فرقملا ليي دبع وتيم نايال ايمعسو ولسو دعس صب صرحا ام ظ

 / مامسا عروب لامك سر مالتسل او ةولتضل اهيل عزيطم طصتصخو

 مس



١١ 

 موس سو هيلع هند ائصونلا ا ككل ىدمو ءايلملا سريه
 ءابعا لامتا عمظ ىلع دش ىولا سداوسلا سوسن ا اع

 دام نم ءاسبالا نم ناري درو دوو هيف .ضومت و ةوببللا ١
 00 و علي ملون ١ وم وسلا ظ

 | قايم داون يال ؤزلا صوم ق رنيم دعاو م ل3 قطيو مهام ىهيع
 ازا لسو هيلع متناطصمم ل وبلا تاماقمو الجلو الجاعويلا |
 0 0 رذزلا ضومو جك ناكفاهن أطاو اهيل ازيا عينج ظ
 مليا دنس رالا لا دجاس ادب لسو دلع كسلا تاليف وضوم |
 مالا لا ذو ةوملاو لول نم ىريتلاو داقتعالاو.لكوتلاب ديلغل'نللاملا |
 هانم ةصرمخ ينال الع ةروخي لا لاما: ةراشاف ناشاو |

 | رست ار ويالووعطتب لوو ءدرعب لان لهج نم
 تود وهّمخيو لضملاو "نمحأا لست مهلا دزني دنمة عزو نارام
 | ليترك كريو عون ود ولولا ىلا ءايبا نووكعو ها. نع

 | ثسدروس) لس را قسم وةلاس لاو ةزبل تيل "اكل ا دحلإل ّق
 ١ حسو ديلعرتلصرخلانتيجن ملجم اك صيصخ 5 اضي١ ذلكم نمو ىلا
 ١. داملاليام ونموملا كلذ ناءايسجسال وعل ملا ىولل ل رضوموه ىدذلا
 0 ىهو لسرلا تلاد زوسز اشباح ددعدراملا نسبو لب نسل هيلع
 . هيلاونراولو دحإ هيلا قلد ال وضرعُد اهداف ذ ىنبملان يضل ئ19 قتلا

 | دنع ءاينبالا ويجب توكف دز لماك توق ماد منضوم 3 راضف د دحا
 كلب هيوم روسنفب نوط يكل اد عج قرف وهتدوكب و مطابق ١
 مهو رنكلاوو محاجر لكن اوباةناعف هتك رهو دع ديدعلرالاو مك
 يقالمدلاو نيئاسو سكلاس مهلك ءايش الا كاَمِجد انخا هجر وهيلع

 39 + ةدأرو ١ نومي د توا لسو دياعزتب صَل ملط ىف ئاخلا ناك ١

 خالو ندا هب تمعسالو سع ور ملام لجو ْن ع هللا نم ودك ميلا ش

 ظ ةعطقااهنا أحا دعو ةياراشتتم تب مل اكل ةدلعص 3و 03 ىاسانب باقوع |

 ْ وا :
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 اطوح] مح راد ةسامحا ةصيب رد“ نسالاا ةاقتك < هند ينل دا

 | نوح دغخإب اهتمالاَو قدوتسلاليلاعلاا ايار اليِضَتمو اهئلب ماتم

 لاا زيمرا نوب نا لقيتو ةملح دنعملدالا" ,:لا هدب قا

 0 | امو لكرلل اورسو هيلعرتلؤص اي هيل نافذا مانعا

 اهم دارلاو ةىنل ارهو موسلا ةمالعوا ةمالعلاماص ل و نرلعأ

 ردا ةصدؤِش هاوس صوهو ةعدتلا تكلا ف ف هونع دو د59 اخ

 مجري اّمم ضرانبا :روثري اك هنوفرعي بانكل الها ر اك قل ةعالعلا

 رمز اة لي ىهاشللذ 0
 سة رادد ال اذه عداف الاب ةمالعلا ظنمل نوكش يي لا سمكا
 لعىلطتو نكبر ةاهرلابحاص حسو رزع قلك قص ديمو

 نيرا يلدا اهب عال مضاو ءالوهزتيد انهداملا نوكيا
 يهرب لاو ]ومال !ةْمل ايلا جلانز هتيو انهدارلاوه نويت ماوه

 طناندق اصئاو هيل اندرو هيون لو د دسإعالل !ذلا" دعطاتسلا لبطل ||
 هم كودو

 عينا عدول نينح را لاوس مات ولا قاما ستاوهابلا تازملاو
 بكا ةراهغ كلو رومي غلاوعو هك ف اصدل جستن هوباصا هيب س داما
  ةفائلملا يساص شويا لهشام إذ قلل نم نم لع ذنع هو ةلزملا
 هانم ناهي ةنيِبم تبا هنو يطول لسو ديصو دل |ّلسو ديع داؤصب
 ف يدل ةلالاصانيتبو سو هيما اوص يزف اهرد ىيحلاب كيب كرسعي

 اش كبتو لاهيلوثق مالّسسلا 00 حو انالفلا 2

 قطمرإر نا زوق مدواك لبا وم ءايبال 3 ادع لادلا سو ديلغأ |

  ”كواهناكوا ةنامزوا هتعبشب وا وبنو اذىسا اوا ةناؤص وا ةنازاطا

 . نمو تازوم لاو ثاصاهر ال جيجو ديو لع امااده ضعو دجادا | . ١ ١

 | لو ةتندشنل [مةقملاب لوقعملا لعل لعل دنع ةصاصتخال هن مئاوهام . 8

 لكريم وملااضدارهو نلوم "و نع تاه رك » اجد ىلاعد

 ) ا ةضصاروادلا ا ماه ملاعت هلاهّسْحللا دالاكما

 ١ 1 وسر وضع روزا
 مرفأ هش

 ا عوج , 5

 ا --> هؤاسكإ و



 خان هيف

 . | هيعش امو تار اق و هرَمَح دو ىلع هبماخم و عدل متو زودب |

 يوليو اتم ردق ليما لئلا تناك ذوق هن هل زل يا ودل ش

 ,| لكامدزرلمفدل الدرس نمت اكامملا ةراشا دهوك ولن ميهارب ا اهانتنا |
 1 متل ةسسااناو داهزبل ابحاص و 1ةكابحا صد ةتيمش |

 ش مي انشلاو ناَولا نموهملا لزنااممّتسل بم او هع ناي ابحلَص

 ةلالّملا نمو دطاو لطابلا نم وحق داعملا» شاعملا 3 دس ارملا قطو
 | باول ظامو مارق نملالحاد ةيصمملا نمةعاطل اذ نمكلا ض نايالاو
 تدر نم ءاضااويرطو لامق الاد .لاّوفال ااسس نم ٍباقعل“ا دِضْأِب نق
 ”ودرط َقاو ديلعهام سآتلل نإبو رونلا ورم مالأفل الح اهو كالطا ٍ

 1 ىمرعق ساماعل الْضلا نسمات هتنملق افاك دقو يكرس ْ

 | ا د نيف ايتن ظ

 نما لظنتلاو كين قطا اودطرمب اني اهناو حن اضل 10 ظ

 - سنام دجل لك ىلا :ملبه دنع جو نعو هتدإب مالكلاو ةساؤلا3َ دصو |

 أ هلوفلو تبلل اريغق لس هيلع مقر وص دعسا ماد مق طراد هثائادإ

 | ةتداؤصرع دول برإكتت ةنسفرم ناو برمارصق !انا# قسوديلم تداوم |
 : تاتشو شيل ئتدلو بولا درعا اناو ميما انإ هلزؤفو ّلسو هيلع ْ

 .ةعيطيتفاتب ,دحومفاربطلا درعا ىهقل !ئقنأي داو كب نبدعس قبو ظ

 لا :رازيج طم غد لع مد ل صرعسا اها اهانعم 5 ان اه اهرتعو اهتمت

 زاجل اة هو 0 نانا ميجا عدبو ةدزشملاءاحلا

 | ادهولاوو : اهياوهزو ءا دروسا ةولع هنماوج ره ساو كغ الملا ا

 . هو داغا مروي نع م ادب هوماحت مع مغ داع هواسحم كلم طيشلا طخ

 59 6 دقو كر اعدابتع اهيعدمدبلق ةلاك نصو و ةداشاوهوا دئاعم

 3 كو مضر قحزك م ةيرشسلاا ف اصوا وه ًاهلملسو هيلع هلل اإض هلق

 !| هللا_ن ١ امهلضرتر اطر دوعسم بازل كبع ىعرت كر د ؤبعلل رم اني فصو



: 

 هتف د لو افطصاف نحلم اهنُم راتخاو ماسلا تولك كات | 1

 قد ينؤلابىلاغير اقدتهؤر 3و ذيلع هد اقص دحام اًنماو هتلاننرب ظ

 ملا معؤل ف ألا قال براَمتمىنعع وال او نيسالا نازّقو مير

 سو 0 دلد ا ءاعسو |[

 ْ قول ونعا ّلسو هيلعةشاؤصلاق اقو تيدحا داوسم موعر ىبلكل :

 ' ةرئاز ةقفشاهتاو علا نم قرا فأما 3 !يمتتكآو نربي الهاف | َ
 لاقو سياؤملاب محر نيعيطملاب ور لص "ده هيلع م اب نآملتو

 دقن قصدسا اماو تحل م ةنسسم ةنطاب دحر ئطلا ف اناواغؤفلا|

 مدن دقو نانحلو نطملاو ةقنشل اف ةحأ انميحر لسو هع

 سعح دان نين و١ اسد امانا رادع مالكا

 | مدل هخأي الدنا دنصو ءاحاتكو داق ريت قسمالو حالصو |

 شسحيمصو لد ذو درو ل 1297 دحا رع دحا لوق لشي الو

 اّنحاو ةكردع در لصوت سور دموع هلا :حدغ هذ ؛لصامو نشو

 ئ نيكل مالسإ هب 0 ظ

 ْ لتر ور ققاواناباودلكأو امالسا قلن مارق ثا بزاف سو

 ةميش ءايندالالك اوه هتمال دع شاء هتلعدإلل راك ناو 9 دع

 رييغتل او. دتلا صون مظنح داما ناكناو ةقوطو اجاهيه لشق او
 هلدا طفح ظوزحوفف هظفح هللا لون دوف بوه دل ام ىلع دلل ماو هاق

 مدون هدفك سنوكل ديس مف لع ناؤص هع ااًمآو قعادتناو ةىفلا مويملا

 نوكاهدملف ضرالاو تاوعتلا لق و ةخالاو اشدل | نانوكأ او يسن ا عم

 ديسمينوللا دس وش وكف هث دما ىارمل اعل ١ تن روك كومنت ثم دع
 ىلع مالكلا ده ضْئق وتل ءانمق الاخلال د سلوصالاق !دهو امهلها
 ١ نوك ابوحو دول ناك نم نايبل ارث فوهز 0

 , ةيمَس اهلها امهبادإم شيؤكلا قالا |ب لسيما احلا صروك مل اعمال ظ

 مال يتمم انعوشل اق ةفانم لاو قدح قوعم إو نهر 3 '



 كاوا يف مل يحمس ديس الض سانا لع رلعادللاو

 مسا درع د الص ب طونم زا مجلاو عدلا وسند خاررهنلاو دفيمحو

 1تلمزرؤ روخذلاو هنزوخُد نئوكلاو هب تايالادالا مخالف هدف اج

 ظ للا ص اهرعؤو سيلادعب ةايلإب رووا يلا فرعانكج ميلا

 رحم" لا نيع سو دع اقص حسان ولوج معنلا ضيا 00 ظ
 ' ثدحوبو زينل ]خل ةي ةييشلارتشلا امزح نا ىغم ءاراه دعب قولا نيل

 ةرغلا نم ”زعا مجج لاب لاف ةلموطنم ىلا حلا كب لا يع اهب

 ] م ثلا نيعلا ىمع قلطت يعل هرايحو هلواو دمركا ساه هرعو

 علا نبع غو و ديلع هن قص وعو موقل وسمير نعبد لاراب عبو |
 ركل ملسو هيلع هتلالص مديسو ههسئرو مزخو مهتشنو

 اهّمبساو اهرتخاو مالا موكا اهينال ةفرشلا ةمعالا رده انه مهب دارلا نا.

 مهمووقلدلياخرنب دال نار قتكت سل غد فلا مود وتعجن ال قا
 نيحئالا دابع عيب ديرما دك الملاو نياسرملا و, ايسينإلا يعمر ودصو
 :نيبعل ارحل ١ ظن َنالَعَو نيمجامهيلعو ابيل ع دمالسو رتل تاولض

 الوؤسو ديلع متراؤص هيف عر عوج طونم دم ّنفلا كا هانسق يزل او ة[مهملا
 هللا دوس سو ا مثلا نيعق م "دهن امىلع ةزودال ١ ماع

 ريزبك م ةحروقكرو قاذل نيؤسو ا

 ظ قلل رات اسر وحول ا ديعس لكه دقلخ ىف ككنادعس وهو
 | نق هنم هو | ووتسا بخيل ]سو هيلع د اص هلطساوب هت داعس الف هل

 ميغ نوضلعا اعاد اهنن اد بطقو د اىسل اريسك اوه ادا
 | ىعديلف نم.عينيامو همطخ هنا ملعا مداورح اظلااذ ممال ابيطنح

 :انصقلا لصمل هتعامْشؤ قلد قا نم ةحا هب وهيل مل امدانقلا ىم دناسل

 رهنسلع ماض هل نوع رتعش _ نياسرملاو ايش الا ميج عد مدق دع |
 ةمالعلا عب ماعلافا ىدلا لس ديلعوتد الص مسا مآ كلعاوقلاو ظ

 دتسحيو لعارتارونب ى دطاوعزبدلاو و ةمالعلا كسو هيلع لد او صوفي
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 هءاصعرمو ىدتها دّره دعبتاو دّيحا ومو عى دطالانيةب دارتقالاو | .
 نفشاكم مسو ديلع لنا صروسا ماو, دعاو ىوعدمف دنع داحو
 اههذموااهْفش از عمو رك هج ءارلا تف 2 زامل ضب بكلاق بكل

 و هلا ايهلاو هنعافشب اهنشكو ةزالاواين دل ابرك متش واه ومو |
 ٍةولّصلا نهراتكالاو دهاي لّسوتلاو دلايداب ىلعتلا و بلت انتسالا|

 .لامدبترلا مار مسو ديلع مداؤصرسا امآد ةسوريدعرتء لص هيلعأ
 مهيتلرنمو دعتنا نم شر مقري هنا دارلاف ةيتر مج ءاتشملا عدو 00

 لملاو معلاؤ ف ةرخال او اند اف ىلاعت هللا ةعرهر دق وردت اجدد
 <ءافشلاةركذام فار اال ارالاّن افتحو لاوخالاو تاماقملاو ةالخالاو
 رم هس زاومإ هنو نيرخال او ره اجر د ةدايزد ةّنحلؤ ماوثال عمشيي دنا نه

 ٠ :| مو دعب او صدع امأو لعامشاو ةةكمهوحد فذاعإلاب ا ضمالو .

 | سوو دي دنس درع ]بو ريع وسيف افاكبولا تافبولاّزع -
 | ىيشلا نوديعبو 3نيملاو ولت «ولمأرو عوج ص وول وصتّوصو
 نود اتنين الو يدب نوني دب الح ءاوها ةقزؤتم مورا زنشتمرجو |

 ءامد حهضعن عل ضي و ضبع هزمعب يؤ دالب ُق توعستالو هلإمل
 ض ردهتمج.روكتلهو و هعز> ند ,ويخسلاو ره ءانباو ءاشن :دوتيساو نضع | ٠ ١
 ْ موس نوفرحالف دل الضلا مهي او ةلاهي م هتَع دفزحمل اجز تورسأرو 1

 ظ ملذعضت يل مالا سهر ناكو السلا هيلعؤيمعس ا نار 'دنم باكو ]

 | باتكلاو ةَوشل اب وهيلع تولد اطتنو انزو ط :دوهتعي الو دنوفرتحو
 دول اسرل اوت اوبل ارا ديس دتناونو ايش لاومالا ةرثكد زوروا كإملاو
 الوسر تيت اكراو تاولَسل لصف يلع دمار هسلابو ىمرال هاهو
 ظ راليل ا اس لعدم رمهظو مهي د مامتساو مهل احد لصف رمهرسملا نم ْ

 رمهتي دازنادو طاو داقتاوزيرلع اوثرشو مثالا عاول وتساو ذانعلاو |
 راضو ةخالاو ايدل ورزغظ و اهبيع زر صشرو ىررك لاما وز ايو

 | اش انوي اسب نو: دخيأ ورم هيجل نولي عبو. مهدالب نوعي شاتلا
2 



 ركل يا

 ىرحا رول“ قام .
 : جان نا

 سحاب ةموىضلا داّملان بولا ْنعاصيا ةدقعملا زيذلا ص اهسعقو :

و لعن الص هلع موصل انه اندلاق راكالاو دهاجب لسونلاو 1
 ١ ,

 ظ زيتا ةرداذاعريخالاسال الااذهز اهب اهذاد اهفشك بركلا جرو عمو

 كاذةننوسف انثيو مهمانار رس نع يونيو طاقم توظف و
 اننكذاك با زسح ع ضوألا نا ١ ادب ]جوع هللا نو دعت ظ

 ناسيه اهأ دب ب ٍبٌرَفَياموهو ديف عمج (يرهتط و ءازا وكسب طيضمو

 مطيع قنإْلص ةنم بولا داما ةازمتحو تابزغل ١ 0 هللا مره |
 | وويعت اؤصديز تولاو ّولالان كل. هذ لصح عم ناو هيلابيوتلاو
 2 هتلا جريل ى الام جل ابحاص سو هيلع قصدتعس ا اما

 ٍ هل اياليقلعتلاو هيلا اهلل و2 ةاؤتساالاو هتعافش ةحالاو انذلا "باكزك

 ٠ْ 79 عزل يهل هش د ةرملا عضل اوضاع غو ةهلا

 ير حدو ريغ صوم ةةرلاتع 00 ة داد رباهيصعب أ

 ٠ ص ايدل مرت ةزاوو ة جرد سؤمج سا ج جيدوضاؤالا ماد جاءكم

 اًقمؤرتلا دنعايق ف ةعرو اللا ةفيزلا ةيلاعلا ةازنملاو يتلا بحاص

 تي فاس دن ضد دقو ّيومو تح ندعةتِجَو رصاضتخالا ظ

 ضومالا ذهول هير دع هناك ةعقسو دتجردولع وعلم دكلدو

  ”سالاؤا قل سو هيلعرتي اص ىلا وجب تاجر دمهضججف رولان لوف
 خرم يو غو ديلع ندا ؤصدعا اءآو ةعهد ةجر د نالؤل زاجلا و

 ْ مولوعرلادهد دبنم فرتسو دوسمو مإصا مركىلا ةزاثسا روكي نا

 توكل ميد لاكن هلا داش نااذعريعو ديلع مالكا ”فأبو نيمش
 ١ اهنا دش الوات رينا اهفش درع رهو هجوزح وضرم مكى لا ةراثمالا
 ظ انلاك قو ضلظ مولفم كلاذو هدابعرمو مخاوعلاىن كداد دالي وا

3 0 ٍ/ 
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 5 4 "1 بسور سدي يرض ابر 1+

 م لسو ديدعمةناؤص نجسو منع بهلاذب لطي واىلاعتو

 ْ 2 موهدلإءالولسم ّىذ دئطو اعازنايممطو د اهيمفر هلددتالو اه دع ظ

 ع جو ناك ارد اهدي ءانهل بوكس و دار الاميملا تمن
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 د ةظينيوخ .

6 

 ظذ0



 ' مياضاب اأتح تحاور ملا ضداريتع كنا شاو امش سي الا 07

 رقع هاردي اهتم ا مدع اخ يدش ع نيكشلا ا

 ةواّسلا مؤشرا هلا وو هيلع تناوص هلت ردادحر يلا 2ع
 يذل او اهلفلا كح ولَصلا اةزهو هركذ .ةمزسو ديمو نفل الا :

 يطو لسو ديلع خر الص ظعلب اهضعن قو عشلا نماهريعو ةيلهسلا '(

 تمل 2 دبالا دب املا ةئاد ةولص اهضمنو دارو مظعو رجتد كو

 0 هلايحاصد ىلاعت هلا اعد ملسو هيلع هلل الص هءاعسا مح

 رادنل افرخو ني دم لاابوعبر هلأ ١ هلومل هراعد |قتفم لسو هيلع 5

 يعدل عكر ؤمبلا لسا ده يزل دوتال تارا ١ ظ

 ”ةروعمتو ةعضل هيف ملا كاتو ميل ائدراطمل ااجروبا لاقو

 ميت اعد كوك ١لاق نمإرمتد سرّصنل اداقو ىلع لد ا ءاعسا نه

 اق ليلا نياؤعيوسويلطبل رن وبا مامالالاق ىشييلفال اَلاَق د اىسا
 عب الع رم بوكت بلا لذ ميلا اذه ئومو ادعت او

 علذك تاكأملفاوماقو اوبرض دوف ف محي ىلع للادلاو ه اول اةلزتع
 هاا دفتمتجادق مسال اذه 3 :ددؤلووشقل ىلاكذ تلا مساع ترو

 و نازوجيالدت افصوف ملاعت هتلا ءامس ويحب اضم هقازتسا لخالو لاق

 ظ لجالر دفصو طعنمإل قونوقمن ا ديوسيسللاق ال فت جوهو تدب دو اهنا

 ضو لعتلاف ب هجوما بعرمو سود ءانشلا مطع نم ظفلأ !١ذهش زمذنام

 سا او ننكر كلا هالو لن امتسالل اهنا هش

 | شرلاانمق ميلات داصق مولر هلعو دحاولل هيلعلومش كناورسالا |

 ' وسال, اىسال ادل ىلا هدااي 13 2 اًعاذلا طي انافاتكللا

 | تياؤعاب لدساذاو ب اجأ مىعداذ اكد العال امم اهلاوعا هنا دف
 !| ىلعو ا ركتملا ءايلذع اسم اىرانملاو اننا ادح عآم ملاذ عيل كل!
 ,| ان هنهف ءابلآ هاج لعادتلاو َمَكلالع َقْئمََ ضال نغمات طنا

 ظ وصل ئاوهيرلا دبا وسرو كلر ال اواوطصملا ءامسالا ره 3 ممل



 1 خسو الور لسا دريس دنا مولحمو كيلع ركل | دكيدل_طنحم ل
 يوان زا مهني موصل نيملاعلا عج ؤطسملاوهذا |

 1 ةلملا مرضتشملا ءاقنرالا ل اهملاه لطي ةراث ليشمل اتلف وسو بلك ومح |

 ص ءاؤهو لك مايه ووك ةراثو تازهيشل ضراملادرخي ةراتو

 اكل خم ةيدوبعلل ةضق انملا ير ذبل تافص عيعدجن رك ديام اهتخن نم
 سادرتعم لاملاو هابل ّبحو دصلو دؤملو كئهسلاو ايرلاو بههتلاو
 كري ؤر واكد دح اسم مان دعابي ملل اقالخإلاو ةعهذل ا توعنلا
 هتدائسن كا تاسحال سك حرر عير اص داوي ام ةيولطملاانرث اضبس
 هلت واقر داق ىذأ اكدوعملل ةفاضالا هلزتجحمو هارت دزاك

 همسوا نسل ]جريل عتسمو نيدكمتم انحاوراضيش اكا انّصاو لعافلل |
 -ارصلا نمل ءار/اره دعو هدنريسو اطفبطجو مسودياعرتر ال سولا

 وفر نع ةرابعءاّملل اهعاىدلا كئاولىلا قوشل اورحهليبس عبت | نمو

 || قفدصل الدو يتعا مزال قوشللاو دا روجو دهيشيف تبوملإب هول باج ٍ

 | *يامزعلل احن الهيل ١ قاتش اودئاقل تحا هلل ادب ق دص ىش اهند
 هَللابحلاداو ةثاول للا ّبحا كلا داّقل ّبحا مو جاجوعاو ا ةماقرتسا

 مارالاو زملاء الل ذاب درو داضنمب هنعوضرو هيلع دما هن امل
 قدم ولام ادبعول مالو متاع داق زل  ضاكابفإ
 ناؤيلياب هيلعؤديو اطلس باهي نال ةدسملا مارك الاو ل كلج ناب :

 بارا انوفمال امسال يا مزه اذه لوب مقعاجاو تاس ولع

 ساتكالاو ب داعدلا نع هنعشي داحالا3 هرلعطخو مسو هيلع رتلألص

 ْ انالوعوان دس عرهت اّكصو دلومد اهلك طجرتلاو هداعد حر دنم

 ضِحِلُؤ نآر رد لاس سيان انوش مورست ونا تر

 ًاىمال الجر هللا دحر تلؤملاسقعا مع سلملاءلا بد كدردتاو ذب

 جاتو كلزؤ اوف اومةس تيما رونفلاو ةكرابملا ةضورل الفص ةرجرتب

 ٠ دفصو ابايرينملارهلا دياتك دع ةْباَذ ىف اهكافلا نب نيّدلا حامي

 0 ما



 كيؤذص ولا ةرايززم كتي ل غل ١ تالوزتما لذ لاو 1 قالولا 3
 لجرمتلنعرعم ال اًنماَوب انتسا دقو اق وشو اح دج راو ودملو ةاتشم
 اول افوتبح دف أكر ماوخرل او اوركذؤدنعيونلل اه ماتخ الاو مارال عدل

 روتلاما اقلالاق دقو دئاسالاب هوفنو هير وص هاونلاو 0 اراها دق

 واوضاومتذ التف باكلا دهقر 77 و ددعرأا ا يص مرش دالو اهيلع

 ايا مكة رجلا نيتك ولامع دحر دادقو دل ذد كمت لاما: ةهوزلا ولم |
 000 ادلالركاذابب ةيبلا ةيفيكو اكنال اك مز د دقوا ذولا
 فسح ةرمدو نبابشْفرْول نماليرتس زول هاذ طينيع نيبر سلف دكلا

 _ عرق سو يع اؤ صوت وص تت 2! دوم !ىكا رباط َةْيَعَب ودتشب |

 ئ لع كرإو انظم اتق الاو هر سرع: ةداؤتسالا نمر ,:زكقيانلانابمح لو

 انو مديل يلا ابل هرقل جاك عر 7 اتروص رم قزم نافلة [ -
 . سوضدلا جاف رمزا فول عمو نمونتما يش ىترااموعلقلا اف
 صامد رل هان نبع عرب برم هتسا و اهتروصو مل لستة مل /رونهلاو ةفذللا ةضورلا
 | ”تيازتكدقو وهج در مانلا لماع اعووركد اعدلاحت اك نمماتكلا ذه دنع سلصملا

 ظ قف < داوردهلا نزل البا ذل ئنب لاهل يق شل ز هبا نيلأت

 ايصخ احمر ةزسص ةرروصوضصؤورلا 0507-5 داف دنيعيضإ| ميو

 ْ م ني خيلهسل ا حْيَسلا قاموا دتسملاةقزمارتد او دلل دعم نمره بهذ!

 لعاراًصفاو !يلجلال تطل طال هما :دوذيولإ لغو غانالو مدان دئسإيؤعم
 اهالقتسالا ةجرلا نهءاتفاؤ: م دّسالاأ" دديب اكن مس ورمتل ١ دروه

 3 مشلاب مهين هما ادب ايلطلع تر ددلا ف صممت ! مدت دو اهيشنب ظ

 | دوبسلاو ةضوا ةروصللا ةداشالا رهو سو قعر زنآكص دل الع ةواّسلاو

 اقول تح إقو انشن كلا اهل انم تم الدلو طع وطارلو اهيلاؤولقا

 | ةهنالو همت اهمرديبحا صرة ودم ردع دوس هرقذجحالافوةعرا |

 | دت نيذالاهتم عورؤرنطا ب وكف تركن يص عهاط ٍفصو مزاجي رمش ا ددتتكلا | ٠

 سما ل انو اغيخالانيطاعت جنم سره ةماغزمطعل اواو يوب لالا لص
| 
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 ظ طولا ولو اولا رم للمال النزل انهداهروضحتو اولا
 7 (تالملا,رانيدازهوخو تايعلل د زيد لصف ام هلزنم دتراّسسإب الصنم اسرق

 داخل اذ توهيماكمفزمر'ةقللارص اك زي ور او انمفا يمل ا ةفسؤمم اك

 1 ماب زك ملا دجااوراؤالا بادو ةضوولل تيىتساف هايمف سحابدو |

 :2واهغاج اشهد ضمور ازكشؤمب دئارفو جافتبإلاو ةرضتل او ىسح
 0 صرح فاهم دعب نع اهيصعلا بس ةضور اؤروبها ؤؤص

 0 ا ماعاهباتسلا ذعي الاد لج واملزعةضور اًدفصو ةفيسعلا ةروعملا

 نور فار نرخ نلا دبعو يخل ديرخل مع نيزحأتلا ضن هوانا
 1 تينبنؤمرال اعامتراووس زمالءاهيزئسل دهس ابوملا ااًهباننإضحدق و

 - تزال ةفمالاو انتل نامل هو اناسباتك نوصانق اهيع |
 انككولاهنم جزعاعالعا3 ةقاطأ دعاطب لقي موزفسا نم يباب 72

  مضعاوز الق ةروكذملا ةتضلالتغ
 . ليوا قالا اًهكاهنم

 ] . ساسالاوتولانوالاةمِطلا تاّقض

 ر امد اهلا ةماخزلا.يعزعمالا م خبرا له روس راح ءاتحهساسالاد |

 هيض مشل الا ةتسلاورجال امم" ذش اثلا ةّفِطلأو دحام اهي اف ىّصعلا
 وامام نينصلا لع غدوالاواك ةسوفاعب تيياو ةونكلا ليي

 ْ اهنا ةديلاة لا تيشجداوسواجرااكراط جت و اهم بوت

 وا دعو معدف نق دب رزد كدي ىذذل اوضوملاوةعماخرل اني وزوم
 حط لِفؤ وهدا قيل 1 باولاذ قرا اطو اللد دهاّس لو م اذزل ةرعوووهرحو ا

 مام وو لينا كرش قول "والرمل لنا هت الوزن دنع عدي ماش أبي ظ
 تشكك 101م3 ذليل لكلاب معتلاب دق لكدب كلذك قطاف بابو
 بطل | نف هرنعور رولا هاب 5 يعش لصلسأل ذحاوملا وو دنصلا

 ظ ورا اخت ايداع موي ف دداَب اب ةراد دىهتلا_بابو ةرورسك يسمو ظ
 | ةكوبلالصاو اهؤس اهتم امجد طقسا ذحتكو ابل رانا رع لدجك اهلك

 كيلا
 ا
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 داموا وبني دارخلال فهو ةمارتل ف 71 افيلا جنم |
 هيلع نبا لص رتر الوسر اهي باّرملاب لفعورتسىا شد ىلا تاما
 ! ل دق اصور ام دهب درد هابحاص اج هابحاصو كسو |

 > [حصاحاصو ةباىنَعلا نم ىه ريع عم اهداف ششي لا ةّيماعلا ةبجتصلا |
 قطا مكملة عيار ة يالا نم دحا طاح كال امه ةموكعم |

 هيه ردا هإعجي نااوحرال كك تارغ م دام موي دنعدلد اهمرو دهجو

 ءابعاصانيدااموغو كاوا حا صف [ندوو نيرزو ىنلكت نا

 تام نباوع نسل اذ معا عب اركنولا جرحا امهيينجب ثعبي 0
 ةريبا نذل هيمي صركو باو .يس الخ ودكسو ديعدب اًوصرتب الوسر

 ةيتولاموبشعسا نوه لاف امهيلعوّموهو هرسا خا هراض نيرو

 صمجربا إدا ديم عب حل اس نع +دننسم قةماس ١ نا ىعشتر احل جرحا

 . ةيؤصتالوسرل ةداقالوصوهطسانع نصرك ذأ افميخوباو الاسرع
 رهكبفاذي لدحر كيلا نسب كيقلام د رم ديلع

 ١ متي نبدعس يمك نبدرع بصاعب تاؤع وذا شح ىفا نبا هكلا دبع
 هلي الصرعلالوسر ومنير ٠ نس بلاغ نيكول نب د

 قتاتاللا هود اتعو هلامجاما قستعب بيلو ةرمؤ لسو ديلع

 | تلخد لوب ]وديع داؤص لوس ممسا تكاماربتل قال ديب اص |
 امكوا امعدويواو انا تلف ورعو كيولاو اذا تجزحو م عوركب باو انا

 ديعرور أؤ صرتي ار وسر نع هنعزكد اىكمرع ند ا ىعواسع نا كودو .ااق 1

 لاظنيفا راّثل !صّسع قيل اظني نا رس ساق سو دنع رثن كص
 سوو هيلع للا قضوا لوسر ن قد دنقدملا هّتر دايل قددصل اىهسو اذه
 .| عاجألاو راذل اذك فورا ةلا هزه همرالمو راخلاو دبحاسومو
 ( ل3 نمو نفد اهل انالخي كفي الو ذب اىّتصلا كاسرع هتيِلَضف الع

 مس هيلع ةلد افصل ا لوس لاسم نق و زك الابه دما دعو طوب 1

 | مرازفلا ةوداغب البخل هاش هاش اكو هيلا سآنل ايحا نع

 ل
0 00 

 هسحسم + ةيصتسلاةاق ع يشع. هنا



 الهم لاكو هرمغوأ ٠

 تنشب اساهتجور هتلسعو ةئس نيّسسو ثالت نباوهو ةرطانه ل

 ليف داك ثلا قو اموقسم تاميوالين فدو زسو هع

 2م نيبلات نيووول نبورل نيرهل نيودع نب مارد نب طق نبأ . ٠

 دوب هغيسبل سذل ادامع ماق !س مادّممو : قرشا عرج سلواو |

 ايرالا ةليل قو انشا يبل ريقو نيالا عير شص ريض ةدسامو دنع هللا ىضرقوتودلل ةريعملاوةحاض ملا اوكرات من
 تضل كنس ةرضخال !ىز انج نه سب داقلوا سو الامل ثالثل |

 ؛دتد اًدص لالوسر دهسخف دنعيتد اىضر ب اطل سرع د لعلصو شدي

 معو هتاقو اهبتلصنا هلع لتعاف دراب رام لسشغ هئالّشو

 ردا دبع نب جابر سرزول ا ديع نب ليش نب باطل نيرعصئحوب اوه و

 | ةمعضب هزم الجر نيعبرا دار ساو بك ف ]سو ةيلعرتدا ص
 .ينمؤملاريمإب ىحَشل نمو اوه و5 هاما ةرشعهدحاو الجر نيوبراو

 زل الار قئاوملا هع ا دعب ةَسبتر نا النحالو نيإسرملا درس
 برجا صوللا دوبساّنل اريح ىمادن و رملاو هللادر كل املس
 21 رده تسأو كس كلز قدالاق أمييع ساومررع جوعا لاق

 دال عةزسروُمسو ثالث هو ةرهانم ثالث نس لدي ىد او
  :ييزيشلا ]ضف ثيداحاوؤ اك دعوهو ةبعش نب ةريذملا مالْغوْؤَش ص
 هند ١ رغد او ا اميييعرل |وطراهي لدطن الف ةريهش ةرئمامهع هنا ضد
 .لؤلا وطو ماعلا هانعمو سْح دلملو ءاىنال 'داداوا امهيلع

 مرهوازوهةضولازفض | ه2 ميس

 ةيلهشلا ةزتلا قام ةروص
 لا ساليلق يؤم وبا
 ناك ناو إس و ديعرتاؤص
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 | | نق اهطجاوو سو هيلع .داؤصرح انيهسف بوكم لوالاريل الع
 مسور رع درا صؤطصملاربد اهم و لس ؤ ديدع لد الص ىلا |

 . ايدل نعرض ثلاثل !زعو دنع لج اومروكق ارض ؤاثل ارّيلا زعابعبخوو
 هلام ولا دو صف يغوربتل ازهاملتخادقو دنع هتباوصد

 ' [ركالا يهمل والا ثالثوا ناتي "وراهم اذ اهوكو ت اياور ويس ىلع
 | ١ |ةدخلاءةقم ]سو ديلع دانس ةاىولءلاويعو نيرد دب مزعد |

 ١ |وناذجروبوو سو ديلع لداؤص ىّدل اىتنم ءادحر جفاف "ع وَلا |
 "| قىووتلاو ءايحالاؤ ىلازءلاروعش ١!ذهزعو امهينص تن اهمدركتقا

 | فو دلاممع[سانزيح رشملاو يملا غلو قره ماركو رامزالا |
 هجرت طعما ضر قب دّصلاركفإ ع رستو غار زنف كدمي لع عت
 | ديعويفارسأر نإ دانو لاغلاق ايه َقور امل ارمط لست و عازم دف
 اهسدد نورك قايكتم دصرعرسأرو ٌلسو هيلع مادا صوتلالوسر بكنم
 | ره تلاراق ةفّضلازهو سو ديع رجدالسولارثد ١ ذكه اهتنصو

 :اهركد ةاوولعلاججركذو ٠ هنعرتتايطر كيوب ابق ١ ةياو امش هو
 | ةريعوميفلوا َةّنع ةداومرمربف نب عفان نعم دنس هب اًنكذ
 | ةقعومت, دك هاطوب درعضو اللدك لاق و ةّمث و نسدل نم ٌياشملا نم

 : (اقلادكدانسا رتصو أكو روادوبا هاورام ةِن الا و ىهتنا ةشباعع



 الذل نلا ذراورل ا جوزي الا ا ةرصل نهر نسابشوا هايمضوب |
 هشاورحاهو :دكحم ىلإ ولاوعا لاق م لؤي ثنالثلا هزها دعآمو

 ةراوصرصدروصام هيل اراشملاو' ةراشم الامس دو هيتس دخن اكو ١

 رماه هذ ؤدروصملا مولا ريك دنلاب هرك رك هذس ةقلاةؤيشنلا |

 _ ىلع وؤل ةقرنو ةمبتسلا ةنيدملا ءاهتف دحاومي م ورعةفسل اثق غانا |

 ا لف و نيدنْسا ةزم لف شدو ذؤ شملا ةنردملا س لحام عيدا[ ظ
 اونو الملاذ اير دلوو ةرغام نيسشو وبرالبقد|
 ةنس ةزصالن الج مو ناك ونال رجا م عريرشعو تالثوا نينا

 :ريزعوذ الت ةذسمام دنع ةلن'ىطد عانق و سن الثو تس ةزس ارجو ا
 ماوحلا نرسل رهو مهيمع لذ اىضر قب دّصل اركب قا تخب اععا ةدرعا 9
 لن اوسرتدال وسد راو ريب اكو سو رلا درع نيدسا نبدا وخ نبا
 جود رلرختنب يدخل ا باو باطلا بعت سدت

 , هال هشبل زوعرج هبا رن لج مق وسو هيلع متداقصرتن اوس
 ا 0 ده ا مح نا

 | لاق لاتق هركذ فيكو هلااق الئاق داك قاب فانيتسا اق اطر
 اطارك ةامهملا سل اش : عنب ةوييسلا ]سو ديدعزتد و صرمن وسر ضد

 1 ردا ارنوب تويلاك دب نيب روك نْوَسل اكرهو '

 ديدشتورإملاداّسلاٌمِضَدْوَّصلاو ةئازئاب هربشن نيالا نص فتم زكمسو
 ٍلخزع عرار كولا ف د دو تيبل اماما ةفيشسلاو «لكظلالذع ه ءافل ا

 ضل نك اهمدعو والرقص تل)سو يعول سقلا لوس
 ظ ب طنب رهو ضاري تست اا تكا

 ١ رك قال حر فلخ دسأر روك كاما "دهب الجر : دنعزتل ا ىدن

 سارق ف مازجللا ءارلاةلقالادعو اهتحدسأر ةارمتكو
 ليسو دلع جدآ صولا مد لتماسم ضجر ارك ا دعِل اتهاسمرع

 ”يكروكين لنوم ةظهيساَرْولا هعمل
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 ا

 م رظناو

 1 طل وسر هو

 :لتد ميرا دنس او لسو ديلعراد يضل ال احر دنع دحاو نيرمق . | يق 1
 بل وى دقلا اًماسم روك ىبقاؤ اسفل خرمرمار دوك نازمتجو دع

 0و اهركذ ىلا ذي اوّرلا زهو سو هيلع لن لص
 نيتشر اللاو مّدَعت اكىوالا ةياقاكد ىهمتسلادنصوكذ امناو ْ
 5 / لق ةفطو ةبيعدانودس هن ثيبلاا عهاط طغراف شرما |

 ش ةرهسلا 2ع لصر الوسر موهسلاو ا ةفتنلا ةيجيو دارا ا |[:
 تاك سولاف ةيرتلإوا ةيفزلاةِجَةشورارلا كازمتد ةهقزلات يقيد سزلا

 | ةداكو يبول ةوميتلاف مسو ديعرجداقص ىف هلال قالا ءاراول زعبلا
 ' اهتعيبلو اههرءاّيد الق شل وهيتلااوا قرن ةوهس تيفي و سكتت

 ظ ةتدالوسز وبحر ةسوهُو ابل ا مضوحلاو معانا ةرحاو ةوهس اين الع :

 ةيافستالوسر شا شيونإملا هن دملا لَم نال كسو ديع نباص | ٠
 ظ تيلالاؤو !ةنسلالاطمالاتي ةرشلاىلا:ءالحرو بزمام[ سوديلع |

 "يل وفي نمر ذيع مال نكل ثي دك وهو سئلملا دسم وغلا كلو || ٠
 : جيم نب ىدعلا ءاضرفج مز مدحل ملعأ او دلومب دعتاو لاعب |

 2 يار ب الا مامم هما تماّقق ب ا و ْ

 د عودا كا هر دج ةق نق دب مالسل اديقش زم
 اوي نهي خارع اب مالسلا ديلتوسع ١ ىود 3رعلا نبال ةضراعلا | ٍ

 .كلانهو تلا سو هيعوتلاقسوإلا هم نش ديو ةيما اع اهيعسا
 !اقبيلابديعس نع ريتلاارهالقناف ىقن! ل قل اذا لاقي سبق مضوم ٍه

 برم سو سعا هيك رش دي دي ةقشلا ةوهتلاؤ سف عضوم تييبلا ثقب

 ناليا دبع نع رمل ىورَو 6 ار او سف : دوك م'الكسلا اامهيلع

 ظ 7 نيدعو نال وسررح طر قم ع بّوكملاك دنع كد اود ر مالس

 ْ تدك خداع قف ءاح ل اَقي ىدل١١ذكهىا كل دكو د دوم نئذب

 ْ ةداتيرغ نبا عى روج هبال ظننا مف عزت قص مدان وسر نع
 ع طل بوسع ثيل :



 قم قدي تويم ةثس باو اسنح شادو هل دلوو جوزيف
 هلدعدركف اليب دحار ربه نم مرم نب ىبهشو انا موق ]و ىرتق

 0 او ةرخنل اوسخ ىف 4 دية ةنيدلل ابهاوللاف

 دقف هدوطويتساىوانقؤَو هنو 8 : ىف ىطؤلل قروي نعال اهوحو ا

 دز او ةنس سعبرا اور ىف9 نيس عبس تكي مالّسلا دلع يع نا

 0 هكون سو دز لسلة دو هل دل ولو 2

 ةنس نيجرا ىلإ طلاروادفا تي دحوو ' تيوب وه ننس
 هي ا نرش
 ااجيريستتل هايكتو طوبشسلار ربل شسفلاب انك ناّبح نبا

 مىؤر ردوا نعنز 3 |افزمرإلاو هسبل ل عومجد راما نار ىح
 :ىسع نكد تيدجرج نبا عضو ذنس نون النو ْثلت للو كر عنا

 اهيننع دائكر طغياعتلاةو مقرون لاس انخ هيالخل د١

 ةدالوسر جر اهيعاتنا ومد قب ةصلارجف ا تمنب , همي دصلا سنماوملا م ماع

 ياس تنب ىعو اهجورتو امرسام تسدع ]سود

 اهو اهنع قو امست ٠ هداصتخكمو نينس عشا تني ىو اهب ب مع ظ
 ١ 4 دعا لسو ديعرتر الض هلوع الضد مو ةنس ةرتعو ان

 ظ "ناجل صيلرمو ماعطلاش اس ىلع دي رتل الضك ءاشلا ع ةشياع |
 ١ صمرحاو فاح ىول اماناام هنالاقو ثيدحل ةذم اعلاف كيلا
 شع وشما اثلَسل تلي ىدقول دل اقام لع تش ولو 0010
 . اهتافوؤ الا هف# ةرحلا نم سيرمحو ناغعةسس تاطمر نه تلح

 ْ عيقبل قرف دت ناتصواو ةنسب نيناسو هيس تجاذو ةيلقاولا ولو |[

 زيادم مادا ن اررع قماح دئصوب نا لل اكدزا مرره وبا 'هيلعْؤضْو 0

 كليا دفا ىلا انه اين يره د ع يسم ظ

 ظ ثالث تيأرتلاق اهيعّتد امر دشيل اع. عع ثيعس علب مح سائطوم3 ظ

 تلاقي دّصلا كيف عئانؤ د تيمصقف وج طقسا
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 ع انط ا ىف عي تيأر]و لا دنع هظفلوو اهريخوهو .كراثا دخل |
 دجو بذاع نب مارب ديبتشع ةيحر نب ب اطنكاوبالاق راخاةثالت |

 الرسل دهم اخبازل نمو ةيمح سدا لس
 7 | مفي ريع نم هرولث هدهاشي نمر ولو ه روتر الا ١اليؤولا
 ١ | همبلاوسرشلا الجر ظنأ ١ نع نكمل !ىلارظ انناو عزس لاك الو

 ٠ ريال تنومرصتل اوك دم انهئارول ١ نا مهن اررصل ا ظ كابات ٠

 دوك نارتكوت امرعارتد او سمت در دتدلا 3 عيو است ةئالانل ارش نم |
 ناكشالو بلغت طيبسؤ عراق اةنالث تلتف سرق واسم دار
 ىدلع دعس هنمعتلاهلكراون الل صاوه سو هيلعدت» لسّوَبلا
 هاومرنراويشل اوةداتولعل ١ تارعئل ا ةىتست اهينم سم تا كروب

 لصارهورل اعل | باخ ىلع دب ىسمغلا طقس نا لاقي كف رى معا هللاو م | دمت مولا وبارك حسو ديلع طل 'للض هنم اه ارهتسال اق امهنع |

 .. فض رازالامحاهب اهذب تيهذتاذاف اهل نش راؤإلا
 لذ سالاناو سدلاءاقيوعول الد ازاق ا ملء 12 ةاملطظم روكا

 دهلادموزاماو هضم بيخي ن١ هن او دس هلت بص هتوب أ
 تمأأرو رعا هد و دوجولا اذه غوار الاو دادهال !َنِمَرل احلف

 انياهسب هدي ناك ناو اللا ديعويغوهرع هبا انو د ةثالثلا
 معدتداو رجا ا 3 ف أتي اغا عار اوان ايج قارقاهربلم ظالثلا قرب

 تاظو دعوا بف زى وع طمس نع روف دو دق اركض اس وجاطومس |
 هالوين رف يي بوكس ور رغملا ءاسك نجس دنل ارضجب ىقازكه فرعد

 ةأوزاركالع ةلوهو انعائاي ضمت ءاطوملا تاباور هؤتْضاتخلاو أ
 | اهطصفوزب ةصلا طع ةراضقابل 3 ماوهو قراثملاة لاك |
 ىاوت ضخ ؤئاؤدانلاف لاق نهيخعمو اهرنكو هدف رع أ

 م >2 دم سيل . جب ةادؤمات اوك اذا. لا نو اموال اسك نحل |

 02 يري حس بيبسممساجباواو
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 هيلع هددا لصونلا لهره اذهب. دنع ثحييو هيلع ماع ذل داوؤصملاو 2-7١

 5 ىنعمو الروت نم كيدي سسباموه |:
 فدؤيتبلاو نإ ةرج ف انهنا تيبلابو هامشل اذ هوخو ىتدبو ىلرته :

 1 كال ةيملامملاب ةفزعلاو ةفزول إو رجل دن اسوماقلا و يرتلا

 ا ةرجت ةاوع لدداح قل 31 تباري ةرجل اذ 1. رانال |

 0 مه أد ةيحان مونلا ةزجورهوجل وق اذكت تيب ١

 تيلاف لحام مره كاطع ديرانال انمبَو رادلا ةزج هنمو لبالل /

 ا كاد سف االا انه بس انيالذ ةفزل ابجوجريست اقاو |

 ةوهيتلاريسمنو مدون اموعهحر اخوا هنيبلخاد نو: دم شو :

 طجراخ ضوموا د اد عنض ومو ا تيب ره له مرج ىف إلا ان رثناه لعَو
 فتيدللاب نريطت و ديرجوا طشاخي صو راذب هذ اشو طددحاسرهو

 ىلعال الطبال تيبلا رهو ةثالثل 'مزك ءازاب لاقي كال دو نشا

 الص تار تلف هتح اسولعو هيلع قاطي وأ ةقّمح تييإ اوهام |

 قو تربل رشف ّق ناك لهو هيف ضش فلا عضوللاف ش د لسو ديع أ[

 سم ل

 ايتساللعاهل اهصق قم مهنا ماو راسو هيلع نر وص يشل اىلع اهيبصف
 ترش ١ اهنا امو هوحزا هرنع هؤينط ؛ اهي وكل تيب اهتأر ناكنأ

 [ قلعت توه دجن دلل دى ا لاقاس ىكدد اهن وكلك اركت ىلع
 قاطوتس اطول اذَحَكَتتَبَو وسلا مالل ! 3 ديل ٌدْساعإبف لاثف

 : :طئاحملا نفد دف نوكي لّوإل الَعَو لمح مال هون وا رخاتحاس

 .هنجفذدلا هل لياقملا طش اسكىلا انؤف دم نوكي فاشل اكو تيبلا را دص

 نو: تبل ١ نسب و ملسو هيلع زار اليص دن لش احد لخاتسلا نسبو | ٠

 < تسطئاخمللاتيبلا لح اس ىف نش د دن الع 1 ديام دعس ننا تاّوط |

 ٠ اهنا ديو اهب دن ذعار ف اىلعىإب قد تتصسصتم شيع

 ٠ | مم هيلعالد الصَوُتلا جاوز املا توييلا تفضاو ىلعارتناو ترجم ,
 هلق نشلو توسل لع جاوز الاومتل ملسو هيلعرتراؤص هل .تناك تاو |
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 | نم تيس كار دال و هيلع دئر قص ىنل ١ تيب لبق اذا هن ال دلل ذب

 دقو دات يبق !لغارح ميد ١ ةصفحو اًودم اع تيب لش اذ اكليااسا

 مسه قس لن ةبضلا لاجل ماتم وكب نيبيتلا دصقي ل |
 ركاوك دهر انها ما ةنالثرلعا شاو هيلا بنض |
 راقاناداهفرشاواهريخراخالاو ءا ءا دتحازحم اهي وكو اهفرش و 0

 هيلعللا طولا لا رم ضرإل اره
 ايخوانصنا هامل ازهار 1 ريخ سو

 نيا مزرالا زها الو 2 0

 , ذهو دب سصربخ هال كيمو ةرئف ديل لوقي هن ات وفد
 ! الئاور نمي اطوملا3 تباث ربعزمرال ادل وثىلا لف ديل لاّقف هل ةره
 . مالك ديلاراثسا اويسح اه رعد تبان وه ىتسل دنالا قدللا جد سر
 : 3 ةنوتتو لوعنللا ٠ انتل اب ق فاّملف قنامِلاَو ر انْ امحاص

 0 هاادعل 20000 ّق دص)عاّوش ون ركع طراق ىيب

 ٠١ ضل ايؤر 3 تيار كولا ةثالثل كراقآ نم دحاو نوف اللا اذه

 اسب ارابتعا لقت صركدم مجبر يعصب مح ريجيرهو طعاهصضف و
 . زيشل !ضخ قو اهربعو هليل ا دخلا ةاموعراق ال هيلع توق |
 طظف عال اعوهو هريعو لّمعي نم توما للملا رججريمتي نسهر ش
 هيلع هدد اولصوي الوسر ظل ارىقلاروعر محير تعش عصراقالا |

 رحاوازهيل ىف ةراشنال امماوهورل اوه 1
 ركدب دنُماتدَتسا اهات وهو ذل اردصملافذحب اَرثَك و هلاوعو | ش

 | هلركاالاو ت1 مي واكد ىلع درك [تكوه فدل هقصد |
 رت ةنيدعم ز ريس 3قواهرعو 2 سبا

 تدر سدأا موه ةنوكد د لمان ةولص نادم هل العد

 ماسو بلع دالص قناع ةواّضل رض مج ا ا
 هس كل مدع تن قسوؤمسا 7 |

 0-4 ٠ يوولاب © مهد دم
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 ةولتملا 7 0 2 57 "هابل المشمو دويل دل اوك ز يق

 و ديعوم لم دسع اي اب اهنم هيبه وسو دياع د لسد
 مورعدد هند الص هنععو راك احن رقتسملا م !مالبسإل ايكو 0 '
 او ع ا

 :, اخسشم ردهيفم اون ك هورطس وا دارو ا هوشن ام ناربإلاو نلعل.او ١

 . سو ةلمبامل نعاجو دف ان امل وطق.ىا.ل ان رلوتعب كلل ذل

 ٠ ماهل رسس تو نه وهن هله ىا دم كك "ده هدعبام
 , هحلاعي يل اهياشب نم اهز ال
 ٍ هوب اوت لاح سرت اشنل اهم اح كلا اذن او ةّيفيكل او ةنغبك

 وادري عملل ومر دراصطلا لا رئصلا ثيزاحالا3 ءاح دؤ و وهذي

 تيراحإلا داك مم ولسا نفي ا لدا لوسرأي.
 -- ملروشال اهسجال ةولّصلا ةزص ره ثيداحالاو دنع لؤسملاو

 ”اكاقلا, ةطتسا ى 21١١ ذه راعذل امرماجاط ناورط قالب دعا

 . اضياانه رإلاوه الل دو اهل اول ابيك ري اهب دارا ةولش اةفصو لاقل
 ش 2 سو ديلعدتل لصون اذع واصل الارق اىا

 ةقنلووهنعرلد اىضِرِوَم الام .هرشوا نيعب ال ا اذبا|هضلا نع نعوالسو
 دلالات نم وست اوه لضم اذه تا لعاذ د الا روهاوث هاذه ٠
 ظ نشل اؤ كللدتسبل اهبح مالئالاو عيدا بازالاب ءزجلاوهو |

 ظ 0 ءارعد اعاَف ذلل د لق امآّماد باكلا هاو نوتدنم ال ةيلهيسلا

 اطانندة حد ةبعد هئراك دادزيل و 0 ناصحالاضود

 أطةباطتسا امسالارم ى دبي مهّصعو ءامسالاو لئاضتملا ه هب
 :| كضيف كح .انلاو لسو هيلع هد قيصؤفاص و اراد ىه هنت ال
 هيلئزلد ١ك صرح |ليسو ذيلع لدا ضر الشم اوعي ناي رعا] ف ديلع
 كذد١ ص رح دوسا ضوعلسو [صربإلا ١ لوي اهزءاذلا طمس
 و اهرعاملا ليسو ديزعرنراقصرخ المسا نمسك ضبا السو هيلع



 و :

 مدار فيما أمن الرام نم حل الجم زف ديو املا كل "يد

 1 دعيت: :ئص الر اروسروعصملا دصع ذعوحجت صدام نضج ع ٍ

 ةنوثوهر دقلاماظعتو هيلا اقوشو هف ةحر تا اقيدصتو شام |
 اهلك عقفوب لعا اهيضعب 'دضاَمملا هو ىيتنا هر دلال الها |

 .اهسيش كود شفط خلع ماعلا هيخئاص جالر وجل ارعوولا نمد |
 هنسو رد ف اضواالو هالوهفاضوا وييرعل أ هللة لعلم اهلاو

 هيلع اسد لع هالَصل ةرث اق ثنملتخا ثلانل !هدذف 0 ١

 هنالص رك صملادعو ديلعوا طصق لصملا لعد اعوهلح اهيمفن وف
 نسي وباماقلاو رنملارماتعل اوبامهنم عاع لو لإ, لق طسوديع :

 7 دنماعلل دماهزلا انوجو نياوثم ةيلعو |هسعو ولا

 احا ك دب بوَتل او ةولّصلإت وصقملا لا هاطس و حرس قسونشلا ١

 قلاب اامال ذاق اب لاقو هلؤعدملا قناه دصعب وتلا ةّيعدالا_ءاسك أ
 مسافة سوت ا همالكل تن طفل اه ماهالا عىيسنتاف ىرشتتلا |
 | ديف حو نسل ملكت اغل زم نبا نمت نما ربعرج وبا انخويش عشا ظ

 مر لال عدبينت اهدحاّك او *هالؤإل لاق دوو ف الك هاظأده تا أ

 يمنا هل اصف ١ ىضانت مدعو ىلاعت هلل مركص ر ابنحاخالاو درصتمل ُّك

 فذلالاقف ةضراعلاف فزعلا نيركيوباوض اًهلاسزعاب اطخل لاقاعب ا | !
 يوي زس ةولسومؤس سوو يع هل سها دنا !

 قس بواناو اس و ديرعرت قصرا لوس ن اك لاق نط تسيل ارث
 ماتم: اكلووو اشتمل ارك دو ف رش ا ءاتسص بند اع كايت دبع ا

 | ف ىىقنااملعا هللاو روثادملا ظفتاةرمنكل ارراوغل الوصح وصل رت ةرك |
 ظ دقورم ظنارؤوبو جالو فزولا نبالاةوقورز ويلا ةيسيلغولا جز ظ

 ا ا كتل او. جولّصل ا زرعة نع
 قفل م وسو هيلمرتن الصويمل اىلع هن ىاصي ام سحلا نا لام ىلا
 7 هيدعزاس ا اسد طال نصري الم ةحدانلا

 5 ا تدم للا



 هيلع الا تا اولا ماركا هالو ارب 17ص

 ةيولمملا ةؤلضلاب هنايثا ا م.كشم فو اهنع لقعلب ع

 ' م ديلع ةولضل ارحم ودل !اولرق لاق دايو صم نيكاولاق مهنا |
 داكدالاف تاوعال اف متلي نا هريعو ووونلا نسا دف و هناا لوف ١

 | ىدلوم هولّصلا كلذلو ووونل لاق ملسو هيلع لد الص هنعو روام |
 لذ اع وش فو ىهين ا لضك ال ام دوال اوي طوعّلسو دعت نص ٠

 : اهفرط دالتخلو ايعبؤنتو اهي رومأملا هتف ١ تيياد تولت |

 ّْ دئاصواؤ ةلاسرلاو 3 روبعلاو :ةنمالاو ةوبلار انو قيوم ةدايراب |

 1 ١ دءالوإلاو ةيدذلاو 3 انم لذعؤصن نم ذو و لسو دييعةءالص |

 .| ةفدضلا ظافلاس حاتملالتسلاو ةيراقملا نغررو ام ذل انعو |
 نم نيفلؤملا ئطاوتو سو هيدعرتد !ىلص دنع: ررآول ! تاّيفيكلل |

 ديو ماظن هتك هطصت واشف هيو ءاهسملا نشل |

 كلذ راكيكخ ةزمتخلا تاّيفكل ا نمالل ادوختو م لد ادلع ملدا |

 1 فاتخاسماذ/اهيش لومل ! ةىسولعراوتل او عالي دور ٍ
 ةربيك لاوقا ىلعلسو هيلع اطعاهب سيول اتاك لضفاو
 ضيوس دم الا نازعإبل د د هاك كا دود يناربشللا ندلا دج ميسا لاق

 ظ مسداسلالسو ةيلعمت الص « |:لعاماكالاو لضعف الاو صتنلااو ةدايزلا

 دال صرت الوسراعةولّصل ا ةّيغل الا حرب طاش قصماوبا يشل لاق

 ىلا رتل ا[ضفن قس اؤّسلا اهب نرش انا جعل اىلع لب اسي ملسو هيلع

 هم الك لكشتساو اصل انملشمل اضع نعرول دموؤمملا ا ذهو لصق اف

 الو مطق نكد او اواولاو ادنتسم هل او دجب لو عمعو ىس ونس ا اذه

 فلسا طعن نع كلر ركوب راسا ةناكو ءاجرل ا ةوقد نظلا ةببغو ةينم

 نامل سوقاو هاد ررل اق او سابعنبا سصرئاضملا مق امىلا حاتملا
 تم اولص مي اًسلارلعا لد او وطن دق يصد الورهنع علاودر فدادلا

 هلادخربلا نسحل نعاتورلا ةولّضل اماه ىلادلؤا رصف اذه |



 -... نسصسسجحجيويسسم يجب مصمم بيوم ربي وسم تنتتاا”

 وشن لل تمممل ا اذه فلأملا دنيا عجن هيلع ْ

 ميجا
 ةدجيماّوص ةهتع ريك ين ماعيإتم ةّيهسلا زل اؤامز عا

 روسنا ناوع ءاشسال اق بدع نطاوعن عيع نم ةاعلم رلواو اولا

 00 تاق وال اا شبل اوا سال ارنخ درس ىا للملا لها دنع موليملا :
 . 5 داعاب ةلاوعو رم انالومو اقول عيت دايس هيفير كفل |

 . نولقنيو هل ابو هنيب لصفلا هلت بيو ن وحال ىلع ةلحجب ةولصلاؤ
 | ور رصم د مدعو رمتملا كدب سو روصو جبال ا .دح كلو

 دلهسلاتاثإب ةرقع ةقيتع ةوعشؤ و ةرقعملا زيشلأ نم اهرنعو
 . موال اتومدوبو يضل ا نم اجو اعم انطقسن و ةولضلا نو دلممف

 لقد ليك ءنمهزي و 0 ةضنو داحأذ

 باف رودس 0 00000

 1 كير اظرلاف كلامدخراو ا داع رخو ا

 و يم وشم وو لاو 0

 |ايميمج سووا) اهيمن اهلك صنلا نم شا انا ةولصل اره
 | رشوان ةلاسر ساهماهجد داقلا واصل اهلا ملدا صرانسالاو |
 0 4-52 الصلا رفَك قصف ءانشملا ل ا

 1 كتعللا هّرسواون اك ددعلا تدر عسل ةفاضالاب درس وعم دبرخ

 2م ديعود ل صوتلا هلال اجا, لق 3 ةعيشل العا ةمؤع ذلك

 | ةزيسلا زؤئشل ا دروسبلا وم تنبت ةولصل اره ق عشا !تنلّتخلو

 ا ةيهسلا زؤيشا ا "في ةلاوح انركةىذلا لظفللاو اهظظنلؤ سشبلا نلتعلا
 | تودي 'زلطخ ةرط اهيجع لا دعد فلؤل اهيل ابكحو

 0 0 يم اا هز ساو ولاعه 8 سا

 0 5 مطسالوسر اولا قام د



 بولطلا د جوارحووزجأ خيل ال ملأ الو لايف هني
 اذاو باحار ار ىعر 0 بوما لوضخوتلو 2

 ةنونيبل روحوا رنمضتل اءادننل دنلا اياهيش ف دحيم ب ليزدل مل /طعادب لس | 1

 ميد اضوق هالق الل د لاو رودس اهم 'دحاد ا ةين انضتلاةتونعملا|

 اناث مزج ورلمل او درعا ا دوق كتل اا كدطهو ءادتلا فخ نم
 راوسال اق اعم هن وماح هز ال ايلاغةّرعدإل الئاو اق ا 1

 لضفلاهيرمبلا نسحلىدد اطل ءاجروبا داق امىكدت : اهلصاتع ةورللا 1

 و مو هرشو ادلكتالم كعديلعغ عا يري طي قل 2 1

 0و رز يعمل اجر افتبلل مجارى و دو ىيعاوا |

 ةيلاقو ةأملاورحلالاقبو عوز ممج هاوار لع نادعاو ثلملا
 تارهلمملا تدارع اللا سو هيلع الصءؤ ان انح دا ةجوذاضيا | :

 اندلاؤولاغاوزا قبييضرمو هقلغت ضو هدب للام هلل!" نهر اخاف ةللا| |

 .الزناو نص ديمون رو سد عم نهدف نا ممفس ا زحوؤالاو |

 ماشا ندد مول نفر كو حسبه: نحر َنهقا انا عمل نءااع نِهاَسؤ ش

 دهحانلا قيونينبلاةجدشانال اوروذلا لع وقي رشم ىا ْلتدَرَو ش

 ارفصاوعدلاذ يايا دتدفح و سو هيلع ملي ص ه دال وا ويح لما |

 ليلمتلا هو ديسشتلا فاعلا 5 اهينعهنايضرةطاف دوضم نمآلانل ْ ظ

 قيل هتيفلظةلريعرما درسنا وحب ةولشلا دب هيما يو دما 1

 ظ هيلع[ يل ربها كءاطز تالق لرسوملا ذيع ةرج تيلص لوعنمل| عب !

 روما ضلال كدو أاهمعو روحاني ال مفاكر يهرب دييشخلاب ؟اليقلا

 ىتكذل او ةذلتحم دلو يدل تاياو رو مهاد الآب ديس برعهأر امال اىلع |

 اهيا و3 نيعسولاو لاو دن 3ئراذمل 0 صور طار وا ةياود |

 عال ناؤهو اثيذحف اكدقءاناعلا هررون لاوس اًنكدرع اعلاو دمدعو |

 نوكيالفإعا اًماو قدا نوك دقو ام نوكي هير ذياب هتشلا5 0

 خيعأرإ نم لفك اسوم انيمي قادغاوقل ف رتل مولحمل امو 7

َ__- - 

 اب ير ماا ا موو بس ام دي وممن بباب ص



 مجاري هيذشارمو مح فانا هش ريشي ماس نا

 ْ مط ةويوغالو ملتي ةواتملا هيدمإسزلاو هنا هن اس ةدكرلو هن |

 ةيولب الط اوبال رول ةر الار تب دلل هيه اظ نع جذي 25
 0 صه اراطعاولصلامدهتل كل ذر ش اما د ااهنمير ا هان ىاأسب أرام اهم مدن 1 ٠

 "| اكءاريجيخاتا تيبلالها ميم ةناكدو شادحر ةنيببو ةكئ اللوق د
 والرطب رش ىلع قول هلم كلف ميعاد ارارع ةولّملا كنم تمد
 53 "ال اتخاع ةخدلإ ةلوارلو القيد رلضالل تب تين لض افلل تبت ىدل نال
 .ةولصلا لصأ ٌةولَّصلازسالوهاذ ا ةيبحأ >9 ريجي ريخ دل اهلوكوهو
 | عدلا اانييحوا اكديلا اني اناا راوقكرهو د دفلاب ن تفل
 ٌْ نسل ترا وثف كلف نم نيالا طتكاك مايسلا ىيعت كلا لوقو
 دب يل جال عرتو نوعا لولاة ونا ايمو لاقل امسح اى

 ْ رطل ورح نع نام [لايتتمولل اعدل ةاهس باولو ةإمضملا
 ش ديشنلاؤقو هاو ديلا 3 عقلرحا ءامدل لش سو هيلع !لص قبلا
 | هصخإوب دابز دلالو ها مال نايامزته دل نكي ناي مرنعن ااه وعلا ١
 3 ١ ةكرتنلا ةزووالوةروكزملا ةماقملا مْقَدإ اهيمو ير
 11 نوذلإ ليزتملاب هيبذشل !نوكدت لب م هللذ لاو هيشمل | ىه مقرا '
 | سعال اضاو] عاطظايش نوع نار هيغملا نهرأللا نراك كلو | لاقيسس ةوكشملارؤب يب نباو ةواشك ءرؤن رذم لاه ليف 3 اك
 | قتلابمدارال اوهإراماظع مر امال انحازكو 1مل اب وللا ويت

 ١ نم لاورت يلطي لان سحت ضزاوطل امين دنع ررهبتمأ دم اني '
 1! 00 اياذلو ميهارإل لصحامرةموييلع مولصلاب ٠

 مر معا راع ةولسلا ترها كى انيملاهلاق هلوتمب روكزملا
 اب نصف انلا قاخلبإب سرهل ر وكلا يشل اه نملاعلاو

 ْ دناوب ال كلل كاب البلا و مولّصل امهيعض طع وا ينسالا نم عنود
 يوم لك اضملاؤ ءابآلاب دبشلا نآل) امض ديلا بقا ناك



 رق نمذلادل تايبالو هب ا ال اع هفبشلا ةزملا رخو

 مولا كن >الي اذه ناكو هلال اعب

 فدصناسل ,هلاحجيو نذلا امويهلاءلل دوس نادار د هحاع

 ركنا صةلملاق .مبايفع مانو زم ا لوتس ظ

 اعدل ااجاو اب نيز اتلاؤدل. هتك اشلو كلز نمالسو 'ةيلغ

 الكلاب 0 هتداؤصهّنالو نوال 3 ةدص نامل ىلامحاو

 ميهارباب هيبتشل اس لاق نا ف احرلا رئوي اعز امد هب |

 ًاتمصورمتف ال البيوع واتا التل [مهيطعو منوه نو د[
 راوشإكل رانا نمتإد لو نول لاجيب هل لجن اند اك هارب اردو

 ملاواشسمل ميهزراوعإص امكديلعاراصن ناوسو دييعرللالص مر اف
 لام[ تلارهعدل اصول 3 نكد املا ىمشتاذا اهو لامن داميومتلا |

 كلارو عرضا تبتزو دماقع بسجل امهنم 1ك قش دصويوببشلا ال :

غتلا نيعييطملاج مداوي 0 دأاو نول اكرم ىيشأَو كان م ظ
 ةيلاهيي

 تابتلاوهداامهْنم هد ايزلاو اهداكو لماركلاو سنن 00 او[

 ةيردلاو نيلافة داب اهد اباسملا سّرركتل اواربهطتل ا .هوادنإذ نع |

 ديلا ذاذكم هاي اناتكرباىدعر دو دجاو زآو ريغ ظ

 الفرع 0 ابا عل مل تاشاب اهربعف ةماميسل :

 تاِثادَو 0 اجيلارعصف دل آو ةفلتخمول دق ثيدحت
 0 يار لا لع م اراطروادقاورع اةياور يف 00--

 | ليش الثا نيملاعل !ف ”يهارا لادعتكراب اك دحام عباذي اودؤو
 ماد هال اعاق حبوا ه دابع مزج و دستفت رجال لوعفم عب 5

 ةغلاقهزيلارهو ديما مدس م ءاع ست اعاطلاظاضالو دفا

 روما لهادي غملاولاضفالاةثك اهنهؤتلا لاسغلاو تاذلا مك
 | ان اهيبيالو انلؤسماتطشاق_لاضفالاو من او قيل كلا و

 ةحسض صا 4 20122-



 "كي لاوووا دوباو لسصو دداط ولا كلاما يشدح جو امهنع متن اىنر
 لد ١لوسران انا لاق نعود وسدكد ديلافراضإلا روعسم "وا صافاشلاو
 رعس راد ول لامف هد ابني دعسر لج ف ضو مود يلع هند بص

 -لكضدات دايدعارصن نبك قالوسسراي كبلعلش ناوللا انما |
 اولوف كإق موال مرا انين وح سو هيلع قص رقد !لوسد

 2ذ اضالااهريعو ةييهيمل امل اذ ازاه لا أ
 زياودؤفدلاو طولك ةياق داهل علو ءاذشل اوه د كيل درو ىممل

 جو و502 ديطعرد قصر مسااللاةفاضاوسلد 0 ]
 ميج قاذاح ميهاراطعتلص امك باك ١١ ذه نم ةرتعم 0

 قيد يطسل ةبدسف ةياودؤ د35 مواجع عسل نه نم لعاْفنَق و اه

 ديبشنا اوهازكه مي نانا لعتكراب اق ركاادعو ره زءالدإبو |
 باوك ف ىلا لوا يشار 3 مت لالإب
 ظ ماس: ةوجايور مول دلك ةضلخا ءانول مساق

 مل اع باك حلصنحا يلع فعلا نيركي وبا ىنعاقل اهم باسم لع ة ورقم
 0 تسلح 3 منلملا فاىاضدا صدي باور ساهر د لالا نود
 | امهر طريشل اًركأو ةيرهيسلا نشل اق ىذا باعلإ دلع ينم
 .اباوعكراق 59 لالا هارد دب مهرب العر ص 3 م هدوئس افلا

 تيائاذه نيلعلا (ضلا تن د43 نووك حم هيأ د ضو 1 زالاطو
 لصولوفل ةعوجرر قو ثردعل تاياو ل نود طمسو باكلازهف

 : :.اعدل ار ىقوم مراطن فك ذحو ت كرايو تنلص ةلوتل دل يرق كرابد

 نيب نيتيولطلا قكربلاف ةولضلاب رصيص- انعمو مشعان هول دل
 لت رهيب. نم صوص لّبحبا ىاس اَنلا3َ انالف حا لَم اك يملاعلا
 نيمالا اجل اهي اك نيلاعلا نمو لاشد يللا نه ةولل ل وصج وتمر ع نوع ا

 قعمولصلا ميا اكدانممإ فو دعم شرح صولا بيرلو نمعف
 .ةيلعةولتمل المحل انهزع ءانعم ىاكو ئملاهلاف مي . ال العد مد هر

00 6 



 و كاع ورطعا قاوم العوق اهيلعح نال يجرون 0
 العض يكل ادار لان مجلد نع 1

 اندست نيمل#ولال دلاب اقتسم دنم ف لك ن اهو ةخءاصب ل :

ئ لارا :راويسل ملاعبل اهي يال نوملاعرّسف حجو اىلاع عد اكرتسو 32 1
 

 | ةةلاوواولاعجو هللذ غم تابنلا ملاعو ةكئالملا ملاعو تس ملاعف|

نطن مرعو هقرصال ]يال كإملاو ناندالا4 :ةلّوغلل الع ٠
 هيلع إ

  اعينس مالا انيرفخعو ىلا عب وعدت ايم ٠ااسلاو ديجع رح لنا

 دميه ديننلا وعل ىذلل يتبع للادي دشنتاو سيحل امضي وا لعاجل

 هنن بلة ديو لصديع زوالا هيا ل نسولع ىب انس

 م . لاورغ وعز صرنا لسصالاف اهاقتلو عدد راخلاتاباو 3

 تك رابامكح روع لآو رت حت ط هك دابو ميهارالعتلصامكحح |
 3,9 !تيعمولاف رتل عمل نو دب ديجير رج كنا ميهأي اولع

 الاب ةلطاو ضيا هيوضرملاو مهارل عمال يكد نورتو لطرق وش
 انشلاواهركذ ةعبارلا لاولصل اهيلق:ريجربخ كيا :نوؤدو ريمللاةدزذ

 فراصلال اروعسملاوهاوهو قب اّمسل.ا لشي دح يف ةياو ورح نب ةبعم نع

 تب ساورخاو قانا ارورمرلاو دوادوبا دوب اهيجرخأو مدون قكردبلا

 ءاذشلا ا الدل اع فلولا اهيمركد ىدلا وهلا لعد *قالا

 عفى الاوبلا دخل ع هلرانو مهاربا لالعو ميهار ل عتديص اهئ اهيمامتو

 ظ ةيلةنالاهن د عداد و هنعزكد اىدر م نب وك 1و ءاقشل 5

 . قدهالالاوف ةرعسب يمك يقل لاق ليل !نبا نج] ادبعنعرشاو
 ئ فكاقعرتنالوسراب نلف اند جوسلسو هبل لا النص ىذل ١ك ذه

 / ةهيشد نيدحل رعد ل !اولوق لاق كيلع ]صن نيكو كيلعأس

 | قميلاو مالو ليرح نباؤ ىزعزلا اهدكتو ضرنعو :هيجتس ق١ ساو

 | 4اوياصءمللا اهلظملو نحر رانا ئطق  ناذدلا كاقو ةفرملاو

 ( ةحاطامزيريخدلا را ل العو. ميهارارعتكر ايامك تحت لا

 قوبارلا مولصلا



 ةسمانمل ةولّملا

 هيدا مولصلا

 طن رندا دؤلذيعسف ا ةياورل ءانيضلا وب اهيستي ةسماتنم ||
 رج ع[ص يللا اهلفغلو لحام نياوذف اضلاو ىراذل اوزمجا اهيجرحاو ْ
 - ديه ايل ةلاسزاب دولا دبيوسرد كلل ةّيدوعلا يقجلاكدَبَع ||
 ظ / اهأتبلا وكونوا ءانفم كد وازهرش افشل فاق دلثم ةماعلا |
 ٌرججإمسسودلا اقر اخنل أ دظضلو ١ زا ىلاميعاري ال عبتص اكدإرق < صا

 ت02 راك رخل الع درجته او م الاوعتام اكد دالوس را ذل دبع
 هافشلاو هنمركدامو عر مس ١ تل أملا نكن و ميهارا ل اور حرك ازيا ىلع

 يباع نيس نب لع نعذافشل اف اهدنس ١ ةسبو الا نؤلّسلأ 0

 ىديو نهدعلا# هنع قلاومر بل اط قا نب لع ديبا نع نيس |
 انكهراة وريث يجكريفهتعراو وسو ديعوراوصوتن الوسن |

 ٠ انك مغ لاذعو دج ل عرص ويل ١ جذ ةرهلا بر ثدع ىه تل ْ ظ

 "عم درج النا مهانيال العو مها إل َعَتَِلَص
 نه ناو 2 الاء رعشلا3 قمس ادبحأو ريل [ق .ىنل ان لسشلسم
 تكراياك دم لازعو ةمش عال راد ذل ١ نوصرهو مه لعو

 لسمو حلل «ديجخرض لذ اميهأر راد |وعو ضيق اراىلع
 مين كك ارعمأب ما لازعو ميه ارارع تح امكن حل اىلعو
 : «زياهيوكدعب اها و وحب جرش و 1هوبمك نيع دات خر
 ثلا زرار ظوهزفو ىلكتل اههاهيف امل ند اىلع اهف ةلطأ -

 للعن ةللا عمرهو هيلا لاؤس اصرخ اال كل بون و 1-م "املاو ا

 58 جالسا اعدل دعا ق وردت كا اهب اشر نم يكل ! ةمحإ !ءاطغا
 افاق اهنج مات ردبشا#و عفنملاب دلثمو تر اب وسو هيلع :

 قارماللد ديمو اؤص ئىرقتو دوشنلا ف امل اءانتس اروهيجتنلا

 هاوي اج دونمو الل ةريعو اروع راو قحرازمهللا دار ىلع ظ
 ليهرلو قؤص نم راق حس وديع مداص هنالو روصعلاو صقنلا

 :كاهدلذ دفنا ايعدلل د عنم قلو ليف ل اعد نمالو لع ىيق

 يروا



 1 جدني رويالاط الح بدال فدان شا دحروتلا | ْ :

 يخطي ضخ نم اني بجيام فالح هلا هيلع ل ديام درو الو | ٠
 اونو ةولشلل اكن «ناوحو نيزملا هبصنب قالا ادعذشو دمت 0
 نك لالهتس!ز وجال امتع وس تدوةر امزلل ل بانطالا دو ىلع 0
 ا ءافطسضالا كيب انهي اطلب رماصتنخال انك 1 ازاهكوطخسو كرتكا 7
 يحال يجاوإل تو مارا لع سماه رغب اطعو رخيرجس 5
 هاربا السود هاراوعءلساو ذيج أعو هيغل سوره ديم 00

 سس ازهادجديدفا سرقوا سزو ةجباتلا يولملا ديحتريجمللا| ٠
 ريضوب اهيشلا,كذ اهراهناق كارل انباضلإبو رين طموذع هئالعرت | ٠ ةمباتب ةولصلا | لورا حصني هو ءاض م دقششلادجب هذي |

 دنع وحامض اهو رولبةنكل الا يسج نعيشرهو لات دخلا ة انت |
 ةذيرونهيتص تيدحالااهحاصال ناك وجو ارتغ اود افرظتلارالالع أ
 ادهورولتسو نسكو كلدادو راو لصوهيلل او لظملا زل سج هه |
 نيدتيل ىدينادحا دلوقت نارأ"ةش تاز ايلاف ةيلمن جري الو ديلا تنم ال |

 | ها از موو اهتلالاقو نهم : ةواّصل اثر دح ىل !طيعصل ا شي دب |
 ْ انور اةرايذ ىوؤللا 133 يضل ثيدحيفيف قكيدامسالناضفف |
 | دقزلا بار هج دقو بيرو تيان اافكرت رايتخال اواظ لصال ةعدج 0

 1 ءيلعرتب ايصرتر لور ل1 عدل !ةييطملا رمل دز داق ىزتمزنلا سف
 ٠ جرو داعيا ناك دج بالاقو هيلع كاد دّيسا مرايا ناقل مو 1

 ظ ةلمؤ كلذ د ويد دمار عراو هم لاّقبال دنا ىذا سمئوعدف آلاو
 الجو مناهيو مداخن رووا اقنإ ةليطمالشنلا دوشتلاف ايضا ثي داحا
 ٠ | نمت نيو طنتوي ل سون د3 :داربطلا جوجاف وزتسم هيب فاما |

 | امك خجلا لعد رع لص ىلا اك نهد عق ب هلع لن اصر ةريرهقا
 ١ ىلع تكدانك رخل اكعو روت ونال دادو ميهام بال اؤغو ميه 2

 | لالعو مهارالع تر امكرلادعو دس لع شو ميه تياط -

 ) , نع ل ا

 - رد هنو دس سو جم اح ب دس



 تتسوق احل ٠٠ صدع هج تاو +

: - : 

 | رية المر نسل ارودل تعفشو نقلا مون دل هم دي ميهارلا [“
 طم ذعر ذ اطنخ صدل قار ماعلا ني دصس ل وم 'راوإس بديع |

 ظ 1 ديل ددس اورسوم اقل ابحاصواذمىلا قبس ةريا ظ
 ؛ ااعورجا عل ارو ول ' 3 هيلع لد ايوص هررلو اري جراد ىيجرا ظ

 . ةولضلاو سجل ين طوهو اىنيكو راك منت ةمخرو ديلصان
 أ قلي[ زماقؤكت ديو هريص 3 هلش اهإعن دريخال روىف ؟ناسلاب إب ضوا
  هيلعتيلصرددنلا وكيف عب رورع تلصل و لوعمنم نعإن دق هب

 ' ديجي درجي ديمج كرا نيم امل اوجه اربالادغو ميه ميه لع أءالغ تك راب ةتحرو

 | ديالضورلاوعنعلنازمر ةريرهف ا نع افشل ا اهركذب ةنماشلاةؤلصلا ٠
 7 | ديرعزناوصوتلا عدنع اه ريعو فارطلاو دوأ دوب 'ًاهيحرخ أ" 8

 | لّمظرما نقم اذاؤو الالاكملاب 5 84 ناهس نملاق هنا :
 ,ةجا ةئاطم مخ يش دوال ردن ودب ىتاتغط صل 1

 انامل والا دزول مزمل وص دئاف لذ ايناك عيونج ىمراجامللا 586 ةيلوسلا ٠

 0 | 0 اما معا هلي او شيم ةفلل عاب كوالا ٠
 11 لاو ةييملاؤاوهخساورع رفا اوم ارثحال 3 نينمؤملا تم اهيما نه

 1 مد ولام تاّيبجإل 6ع الل ةدع ٠
 00 ا سم ايبجام نهال دكد ]اذ خ مط سيح نه ةئسافوامسل الاق .نآف هيف ا

 | 1 يلاهالرتيفاضم ةثسلل تادف ره هاف هللا م اكحإلا ا ىم هلع

 |[ ةييصوهو نع تيما ا موجول غلف ديلع نها ح ٍ

 1 الروب لداؤسو ةيعزرال يس زجاور آو ةشنلا هوجو وحق ٠
 | عسييإو هالو ارعو ةبشيؤلارإيوط كح" ديب دحض ذحا ف الخ

 ظ تنبةقياَمَع طيرماعلا ةيسللا ومرتب ةروس ني تامّوحا هلع ظ

 تن ةضيح وا عرزنارك جودي ملو ةيمثلا ةِشول قدام اوكتفا ٠
 | ةتلالهلا ذئرح تمدد بدير ليو دعلا اليسا باطل سرع

 000 ل تا تان يلع جر الص دويجو تابامو طيرماعلا

[ْ 

 السل ارسروإ مراولع 0 ظ

 هاش رلسو هيطع 26

 د ١



 : تيرا هيمو ةتسرشلا ةرحلا نب ةيمأ ا تن 3

 ةتتلطصلا دعك رام ف "نب ترا ندب" دب يو ةعودلا َ

 فية رمال نيت عل يجرم 08

 ها نب نوراه طمس نم يلا راسا كابتن رس ا

 قتملنخلو زراعلا ةيلالهل ا ثراحتتن ةنوعمت مالشلاديلع |" ٠
 لقد هيج لهو ذي يوجدعن ابيك ةجوزر لعق ةطْفلاةناجد |

 ضل وحرر لسو هيلع مقر الص هت اوبحفب ت تامرج ىلتحلة ةيرَم |[
 3 مدقامو دس نيب نملك قاولاعّشلاو نعب تيقبداعادولا"أ ٠

 هلل ريع يش لق ةريخسال اوه حسو هيلع ند اؤص دوا ور ا بيترنا ,

 ف نسي ل نكل ءال لاه بع ءاس لع لسو ددعوتد اؤص دقع 59 5
 نها ىملإذل اننغس اف هم هرحاو ,اىلعل ازيواق ١ ىمر وهما 0

 انت ةينات عبرا نا زيم لسع دمعت سو ا 275
 اهب اص ارناف ةمدقتملا لن اخت رو ملسو ديلعرلا الص ةنبا ميهار م11

 هيلا وضد شح, تنب بنيزدل اهتتجو ىزخاو هايج اها بس ازمعن |

 ليف دتيسرها ماو بهاوملاو ذاق ةيبرعاو دتيزادو نهعيمج |
 مب لمت م قو مجدُؤ دعم يِجا ,رم لقوى دال ا هّرخىلا ميسان مه

 ةعس تلا ولّصصلا دي ديحدللاميهأربا ىلع تيس امك ببسسو ا بسب

 فاشل اهعيادىراضال اذجراخ نب ديد نع ةياور ءاضشلا 0 :

 ىراضدالا زجراخ سدير ضهر عو سو دّرمل ارنس قولي دآاو م :

 كيلو ضدك سو دعا صيدا تائس لاق ا
 ماد رعع كرايم ااولوث م عايز يصب هنا !
 فىاع ةولّصل اقلط ا د امو 0 نامهارازعتكراباك د

 هتف ةوللا قب نكران اهلا 3 ةولطم ظ

 لق ةواّصلاركذ اهيف رهرنعو نيكل تقاوطلا و رخاذ اضل ااهيحرخا
 اةيضت انو تخلع دايو دلال رخل اقفل كربلا

 . هلادو اريد وزملا ١ هيمي .

 5 1س لوم 3 راج لوس

 ,اوضالاوأ ءاىلوهدرشلا لا

 11 1 مك

8 0 



 ندا القد بوصنمنب ديعسو فّمصملا3 ةمْش ىأ نب نباو طسو الا ١

 ءدلعآةيل اوتمو ةلزان ىا رجل تامر انفلمملاو تامريلا داو |

 راج يعتادكلاةمالس نعءافشلا قاهركذ ةشاعلا سلا أ
 ذك قارطلا اهجرعأو لسو زيلع لد اؤسئتل اىلع ةواّصل ايزي ناك دنع

 ىا قدره هد هرثعو ةمالبسلع نع هاور ثرلا 9 عيس
 أ ئئتكو نوصرالارهذ تاظوسبملا ىتاوحدملا طس اب ىا ق اداب

 وهف منازع خادل !قالطأ' اذه و هنوحر دف هتعس واو دتطسب ١
 تاماهؤ الطا مّرث ناجا دق م ومر دظفلو تباث هانعم صو
 : نجي ماه دام دور مكلف ءمضإل اًنقيوُت لوسي نمو كل دك
 : تاكومسملا ولج وع بوم لع اوويسا مالا ئكياب كرابو اذه لّسم ىف الطا

 دمف هتيلعاو دتعقر ئتناكو اوفس ١ اهب داملاو تاعوثرملاى|
 | غامر اهبلع ذكج د ني ىذا اهر امق بولقل انابجو هن نكح

 ظ وشناو_ىلقلا تهد اهيقش هيلعا دياعاهطو اهلبج ام اهيرطع ظ
 ظ د ايال نتن ! دعبط نموهو آه ديعس و كل العال !هاعبط نم
 داسلاو حالّصل الحلا احن داهربؤل :راوسرهت بولقلل د اردن اشءاوضلا او

 ظ 00 دج هدفي لات رتل ارمجيب لالّصل او ديادطأو
 ْ 00 ةَعئاف ندمل ! ةعقر ةيلاعئدم
 ظ مرالذص نفصورهو نيالا كْر اولص ىا فوسوملاىلا ةمّصل ا ذو اضا
 .1 ىوذدكئطعو كدعرو الن انح ىا ةولص مج تاولّصلأ اوت ا

 ش 2 ذي ايرتعؤاد اذاذام ىاداز امو ايت لاملاو ئتسل اف صيصان وج
 ةنصلاَذَذ اضاصومف ةريادملاو امن اونل ادت اس ىاتوك رب متح كت اكدب
 | ىهو ا اهيطلاو اهف اقذا داوذخإ ادن خد |ىح دف ادد اضي ! اه وصول
 ' ةئبصوخررسم كن ؟ ىثر وقانملا لاصم اوعّوائتلاة لا
 3 1 ا ر عع رح يم انشعاو لعلام

 هل اسيل ةلوسر دا اني دوبعلالابعب 1 ١:1 دبع



 موط امامي ىلعا ام عاف 2022 ةقلطملا ةلييحلا ةعماج
 (ومةبايل اقلغا ساتلشسن امام داكاو لومفلل اني مال ارسكو 3

 رحمهم و( تا 4 ىصامل ناعتسو دهتقضح اوه ده وعل ا دصوه فق اذا 1

 2 كتل اوباو ثماريتل عاؤنا ه وايع وع هب دتد ا يك دنا ىنمملا 3

 ”ودحاضاو هريستبو هرسسفتب هيلاى وام كتمالهنبو ذتوخالاو |
 باب ب لدار قارهباو سل اعاقلغاام دك ف ىا دل اهنا د 0

 2 وت ا قلك طوهالولو هللا نعزداص لواوهو قلك 1

 ذاب اولا دلل ١ را اوآهرؤن هتداقلخام كْؤاف رول اوا ءايشالالو ١

 10 متانكو وإنت دحال عقال ةنحابايواةعافشلاب اب وا دتماوبع |
 مهيلعو ريعزسرلاو ءاينبالا غاحونم دلاسرلاو ةَوْنِلا نس قس

 اغلا اهلاوعقساهرت انف م دقت عببس نبا ديو -السلاو .ولصلا 0

 )عاف مسا نلعملاو بالكل ! اذه نم قزم ي دلل ذك هت دحو دقو ظ
 ءنف اضابزجابو نلعمل الوعنمم بتل اب حب قحارهظملا هنا د ملاو نط ا

 تلثلا وح دنا وحاب دامو ضف احن غانا انصرف 1

 .السإلا ندوهوطإب عياشلاو تايدالانم هاوس املك ىذا هللا هنص 8
 دوم لاددل مالم حلا رخاصم هن العاق دس اكاَوسارمالإدىأ سلب و

 | دنع ون موهام هرتع تنالفدلاّردل دب املا وكاد ةبحاسلل ءالآف ||
 ” مراجعتها ال او ةنايصتسإل اد ةنهادملاو ءاوطاو طا صايوحو |

 207 الاب هيت تامل لدمل ادمان اذركحلا يعرتتمل
 هد 'هيمازلاوأ تمل انياب ءارلان وك نالمتكو ذو اين لا ةيلغلاو مقل

 ناتو ديرو: أل ص ةنالع كاب اروكف د اىهسا نم اق جو ع

 دملاوعمئتبالو هسفنسال «زيرأتو ةتتوعمو ءدوهتج املاك هثلإ
 غامد بتل ناب حرش ذالؤمد نم داصاو كإهملاوا عماقلا مادا

 ذاطابدم ةرلاطف 1 شيج عجائب طبل اذهريتسب ١ 2 هاتضقشو

 لاةموهورطإب عجريط اال ااهعافتر او دحام هم ةراعتسا ةفق دأوداف



 امعافودحم' دهوع فاثلا لكل وعذمو لمجا هاوس هو لمجا داون اقلعتم نوكش لمع ام | ش

إزعام اف ودب عيطضملا ناو ل وال لعمق اصل الل هيف ءابلآو اد ظ ظ
 ن

 اللئل ابك ءايل ات قعورععال فز دمملا نصل درزفف نعْومعو اذن اعتساللاهتا |

 زامل سجرلسإلاةعيرت وسام ةماتهاب دلو سايق هيعمل |
 د ل هير دصمامو ليلعلاو اف عوععوا هيبششلل ذاهل امك

 عدو اولادنا يكل لنه ةدشل يلارسكو مهما ءا |

 رم ةراك د لاذ امل ةره مل قم رادتت مريخ وكب كا عنو هريقاع قلعتم ظ

 ناطكو ءاذادو ذب لمفادا كلذب امايقل ديع]سو لمولوم 3

 . ءانمل مل ١و هيلع هتوفل هب شينع ا ك|ماب عاطضأ عاطصاف كل د وحدا هكاماوا

 جنو ىمل اءاضت ادق كفار ما طخ ناشل ا جئمالاو ةفطاع يبس
 ٍ ع ةرجلا التقيل اهل دعا ءابو ةيدعتلل مّن الق ءابكاو ماوا
 ةتيبلاوأ» امل اللاب نهايه آلاوهرورتد ايه داؤاجر وس هللا
 ءاملاتناماذ دا هن اال اولطضإب قأعتم ٠ اللغو سموعت ل ةنامتساللو ا

 لحملا/نةقائعيو'ناشل او عم ناكراوسر ومال |رسفنب وق و نوك قاصلالل

  ىالابتض قاصلالا سو مكاو هير وهام الاب دارملا نوف شل !!ذهرلع ةّناإلا

 ىف !ةنامتسالااو أرَ هه جل افا عملا رهزعو علما نعدب ماق نوعم
 دو فجادر تكا كلاب« علطض اذ ىلذهدحرالكل اق نوكيا 7

 ًايصس مهب روكي تكتم الج خلوف دب ملطتمملا نوكيمل اما هب لطصملا

 ياو اضو'ةنمال دب كتعالمب نوكيد قب يبس هلماغ ءابلا

 0 مايا كمايدادب قلتم :روكملاو دنم الدب هلتعاطب نوكسن اخت
 ظ

 ظ كل ةعاطو ا هّاط ببسي ا ةيتيبس هب هاب انوكلاو عاطاو ,لثمأف

 0 وال مد)# مزج الدؤضو اله موف هلع كلذ مف هماو مح امج لطابلا| ْ

 ١ .اكماتفاحأبعاو اسيل انا هلجت دل تدثاح هل تان لتأبل | جه دو نحن

 - مها ترو ١ 10و ةخيريدإت جوج دج + وهبي جوع وسب جو هروح بع

 ١ سولاف نحازم زلال هل ال اثنا هلماببس لع اةيبتل التو دتلحملا ١ ١7
 أ يلعورومإلادعامال اق دتناماوو هريسحام الاب داق ةراهتسال اطعورماو ال ادح



 الط امرك ير كتعاط ابومصمئاؤصلصللا|'
 6 7-2 اف تياث نبا هتلادبعف اظهاحلل ةيانشلا 3 7 ماللا|
 هلرلب ماقوا ءاقإ اج ةوتسم عاطر :دصمرس وه ئرال ال انما 1 عاطلاو كشعاطب

 1 يطع اونم ساو وتس لحام فوتص ا ضل د
 ' اهه بصما هر دعت قنؤوتس اوراق مداها كريو فول اسوفاتل اك د
 ْ وتس لود جر و هرعتس واوا دو هيتيكر وضووا يطمع[

 ظ ضطتشم ال الافتم ال به انملا لاعوعو ىفنا بؤنولل انهت دفء ائاق

 0 3 لاذتمالبوتيممل اوهذل اهمز الزعزافيتسالاب ىكف ديلعهدورو |
 ْ س) عتسماناج هبا اهي نايشالا 93 ماق كئادارملاو هيلا ةرزامملاو

 ظ ةانيدعو اكل يلعتل امالئحب اهنو اينرك نو هب ناجل ةفات ناونم |
 ءاّتل الع - ضب ميم رصُم الدان ا هيتشببح ةرهؤ ناثل ملحد ةأما 1

 حسم فدب اكل اذه س 1عضؤ 3 وو فك مرد سايفل و اعرق

 د فرم دوو ريا: ده دعب ىو انتل اوريج و قرد ادبعو ءاقشلا |

 هول ارجول اودي دنا( ديمل اوا ديل البجو لطط نزونكخلاو مِزعف
 4 ا اذ ديلع عطر نيجال نعمل ال وعحلاو لسملاو

 ١ يلعامو تعا ويل نارتو 1 اه يصيبل ايه ماك

 . قمالك اقل اوولأو دل اسرلا ميِلَسُف قاّسيملا ص هعلامو .ءابعإلا نم
 000 أ هك ديما اطماه دع دنع مارا

 مديةلوو دكت سديم اشيا هنم تادحاو هيلاهب ٌتدهع امَوَعَو
 هيسو كدب سوهاَم دزعت الام كلذ ىيعوا كسول لس قم ايفل او

 يضامزراعإ اه ريل 25 ةيصولا دهيعلاو
 ذل اب كلما رافد عا ىييم مئلاب اذخاو | موسم | جسم دل اك راس ىلا

 | ىلع ىمللو كفر ظللوأ .العتس اللعو ءاضماو 000 ادمفنانه أ
 8 أ '_ الفايس اهدجززبجو ءاوتيا فرح يح, راعو عيل نم انما

 ظ 0 ةعنمو ناآث لدم تنجح اإل اعروا لام امرال لمت ىروا ش
 | ل



 دل لايرس دج وعز هريري لم نيو يدب قئاخالوشلا ذهن

 بل نيموانه م دهر اهي 0 رالاقم
 دال 0 نم ةامشلاوخ 8 0 ١ انلا 2 ١

 رسل 7 1 ودل دنا رمز ىلا واق داق د 0
 ا قلمتموهو هلب اق و قعابل اطدب رالف يقم ىا |

 ىلا 39 دبل اطل قل نمارؤبم يللا لسو هيلع رزب اص درا
 ليشكورونلاو ىدطاسس ل سو ديع متن اؤس عرفظ ١ اه ونعم دارلاو
 ظ ىهتسائإسالاو قراعلا نم هيب لصتن !امو دلل ذ بم اذ ه داتا ام
 0 مايتلالال نيجي زصولا سلس ةلجا ةاج هرمح دا ددبموه و دون هشداَءا
 نوسئولا مهو سدعل انلل دلهائا داحا ءال الل هريمص د عاطمنالا مدعو

 ( . [ ءاسساوهراع ءادرهالاو هراون اس ابق ال اع رند ادهلها سردلا
 001 وهو رستلل نيوفل ادق لعو اهب ابسا هراتا رافسشاو ميوقل ا دنس
 00 0 راب رس مالا رودس هج عصتنب لوعفم

 . ايو قولا هتداديعوبا انخ وييتس :متسلاق هع للاوب لتموتي امك

 ا يتوج ماب َشعَدُق انيتسا ىركلا إو ةطخب هت دج و
 ملم | رنتي ة ءانض ال !نم ديلعوهاملعت اك ناوسمملا ١ دهن اوت

 | 0 طلعي سدا 0 تو مرسلا ةهلوهسلع
 0 ٠ نمآلادماديلا لصنال لزال اوبس مط وهومددل ذاق دلو اننا
 " | هتن١ سالف نو دس الاه كلو !ذتقنو قنالضف دياوإصو ا
 | عصف الئاس تكس ونملا راش ماسي نم اتم رصن ةللاو ”ةقنو
 : أ اهلص لبس لا تعْلطتم را صف رسبت | ا ده لاح نم الا تفصو ام
 | اهرصةلوصتماهيق او ةلجت رهتنأتساف ذيلعاهل ديام ىلا ؤرعاص هيل ١

 الإ بنك زعاب ىضو اهسنغن ا دنع دلو انت ام ىلا تيْرَش كا 1قانمإل
 ناك 0 0 د اكل لل عال



 نار هك كرت نيكه تاج نسا له ركود ام دعب اهنعوإ مك ةرهددو 1

 وهث ةوطقش اعزإهاب ةلوصوهلر ايس ١لمجتو ديل ١ لصوت اعلا

 داهاريضؤرسب اقل تغلىكو و ركن لو وضوم نال مص رع ض و :
1 7 / : 0 0 

 هيرست ١ ءالا هور ىا نوسب اهل اج نندل ذبح در حاؤعمو هلدي ابساو |

 الوات نيدتعملا »ليج سم صيو ساقلا ةعارج لم سيفي كاذلا |
 ماةمتاهدل سولخ أتملادإه اهئجن رسب اهلل هي ابس اريمتق سلال داهارك |

 قي رون ايوالرس ابق الا احل بش و مالسالاو سّدلارومانهىلعأ ٠
 لعاف عوثم هب ابساو سيتعل انش نوكت نامي هزعاملارشم هك |
 سيقايابلل ءزها ؤىيضلآو وليل عج لوسولا م عاشور صتب |

 | مال اكننةلارهالاو انهدب إملارهو وكل الع ىلطيو ملام شيام |

 ذقن نير هَل اداملادهل هبابسا و هاه اق سيصل ارسل اخ زا وكت |
1 000 :0 

 داصوف هد اءإلا لا تيت نمرس اقل وهدف ! هاري نا راكاو ةتعاجج د

 .”انلرهودب ابس ابضنو ءالارف رعوه م لكلا ده دلك اعالا اذه

 وضصرتدا ءالا قاع ءافشل ا ينم خوه دكلدكو ةرّعملا خلا يكاَو
 ءال الاب د لرلأق دتد !ءال اره اضف احلل حزن لعل اىسبل اع الوحفم وكي

 مدلج دقو ديلاشلاة دو اضار هال [كييتخ ناله وم انلعالو
 بمنلاو 33 انمال ابّراب ىو 2ؤ صال اد تيار اطوبضم رئي ش
 لصولازرما ذه مرصد م مال ١ نمال امج لا لسن ناجح وكت نا دو

 ٌفوَصلاو صبر وعْعم هب ابس و الآل ايفعر وحب سهنص هيف و مدا وج

 كلذرو عسو دينعوتد اصول ادى اي ملعاوللاو سب اهل هي ايس ارث هلا
 يل اًضلا بولُطلا تيدح ةّيببس ءايلاو هب م اًمهاللم دق م سبسلا
 22 اي ولّهل او لوعزملا ىنبم تيدهو لهم زراف ىف قدح ينط نمي

 مو حبرم يلا جو_ نيج :ةنموخ هب واول نروكسب قاض وح دعب
 - نها لك لوح دلاو ثيدحلا# ءوشسف راعتس و ,املاؤ لوح دلاوهو
 وهو هد مج سول او بولقلاّ اضوخح دامملاو مذيب لغف و لطإب



 ؛ وصلا ناكداقذف انشا هلتسغد ىف سل هيريمص ناك نا هرحا ىلابولقلا 0

 00 ةرضلو لالضلاوْذلا نهدف تداى ام
 . تيدهءذلجو لسور مدع داؤس يسرب ىلا هللا ا احادهّوح اهلك ةطتلا

5-5 

 ٠ رتجاو لعاناطناو .ريؤطاعتلا ضر عوق راسو ةيلعتد لص كي ْ

 | ىدعةلطرلا هايلإب اهنتعوو ةتلهيسل :٠ نختلف نه ىرواىلع وطعم
 ىزحأ فو بونلاب ميت :٠ 1مم رونا و ىلع و 3ع نم ىتسح
 .قلياذو نيو نمو ىمج احالكذ ةزه ادد د ىالن نوبل اب رخو اللدك

 تم

 ْ | نوكديلبو دمدعو تاّسالاب هرع دعو ةرازكلا ةهنف دم ءاث لظْمللا

 . مهن !لوعنم تارضوم :رولي اه اناوعو ىلايو ماللإبو ةسفس فانا

 ؛نايلاووشكلاوهو حاضيالا نم لوعفمو ا لعاق مسا ةمضصوم مجوهو
 ' كنا هداه و اتتلاو ! اه نينغل تايض وملاوا اهنا تايضاولاىا

 يلا دؤصو هيلاضيض ان نيل ادعدب لدتا رالاوهو رولا انهوهو
 نيكل اتلاوبطل |تدضو اجل اوا اهني اهضص و ايل اىا تاضموملا مالعالاكا

 - |اهلاوم هاون احب ىدط ف طقزمل اب د دارلاو اهننو ةوطتم اهنوكل |[

 تازيانو مقديعررراو سول سبل ايدل املاعم ىلع ةئش او انهجرجو
 ران لاَجسلت ال امز الر اترص ءاضلاوهىذل اروتلا صل عاف مسا ةريان مج
 رض اهوظو انمإ انابوعمو ةعتحو مزاد او ئانرو قال راناو
 ص الؤال اوعملاّن١ا) ايزعوهوباوثل اسن ص اذؤحأع دن ىكر تكد لش

 ةريزلامالسال ا دناوف دارملاو.لكشا ام يصوم موا اهيشنو ةريزم وج

 يبل ولالوماو نيذل ارعاوق مرهم «ردرعو حسو ديلعزتلا ئص 0 اموا

 تلو اعلنيمالسو دين ديلعتد يسود اه اهم ةرحاو ل ءانب

 2 /ةوودجوتندسرادؤسو ديلغوتر الص ينل العد وجب رويتم لك ىلع

 ْش ' دل وغملى دعى ده تال تيد ايناث الوعمم تاوصوم رعب دلوت

 ١ سرقفب عجم العالا اي دعتم وسد ةىهعمال اريع ريعدتعاف امرال لوتس

 . | مزاللاو اىدكمتملار انا نمار هيلع تاتش اهدي ءذرلاماكحإل |
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 | هايالتلفز ساو اهيلعاتملاط يل !ككوكدمو هلكلمراساو دنيجو ىلع |
 مقياس موو لاى وعامل اهنه بجاولإب عاق اط ظفاحوا نيمو | ١

 ىعئوهوادئاذق ابرما اد تك وا رم ص|امل دنفاواريضتواليدش هنهأ

 ذكي لب القالا ناك ناو الول دم امو است دكؤم تعنو هلق ىلا [.-- ٠
 اميلع اطضح ةشلخو كداسا معي واع لإ[: انعم نار 1

 ط_اضالاو دتلعفدلادلموامموا دكلعزرحواةتدآحو اطوتب ديلإاشسا اك | ٠

 هراع نود هيلع ددنمت اوةيلا تل 'ناقوح مع :رؤزجلانيرثشلل

 دضمب عيلبنو نيبو كيب اسس دن وكل هضعب تك يم او : هلانزاخ نامم |

 ىالدنماوت ل عمطب الذ دضع هضِجاُو دت ريخو ةيلعةالطالا دب قيل

 ةيص|ءافو عل يمف دك ديهتسو مسو هيلع لب اؤصةتطس وب تيضفرا
 دتماوعدت د اهيتبرهو قىتدلامود ةد اهيسلل ةيضئراكدل اكاةضل امل

 مز مال اوهيلعءاسنب الاد دصتس مهمعاو :أس نب ال اىكعو د اهيتبل

 تحلب انئحو درهيتس هما للك نم انئحاذا تيكف راش دالة اك م ظ

 ةىقلاموب ىهو هدا كملج أم ءاريائا ن دل موي اديهش ءالؤهرلع

 و رتتمؤدلادلروسرو لذ اروع م ءالوهعم ىف ذمف كتل |

 لع نر كوع وعم قل : عزيها و تلرماوا عبلسا دتلسرا
 ديلهرهميف هللاذغوثاساف م ”حودو ماب اوه وهو دهنلا عوبعاتا هامل تا

 سدل ابىادوسرقلحتم قحاب اعيمج ساما لتاسراةلائادكإوسرو .

 سو تدل يصربف لوسر دففل م ذاع د الارض تعا

 هيلعرمسش ل واو وؤلبا باعالا اذه و ءاىسالاخ ماده اك -
 ناتو سوا ياورد اية را هج

 روهامثكالادلا روكسد كن دعيف ماَنكلا اذه نم نيش ق تبش ملقم [سصيشم عبس نبا دان سو ديلع زمر الص دل لافرق اوهو ِ
 ثم انمي العاو اند ةبصق حد ن دعزتح كنح يف را ةعلا 9

 ريل إب اكملاب ندع نم ديل ديف قت عدلا ببلا اديثو اي
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 ' تداجيهو]مائلاراد ]نجاد ةماقاعا ندع اتجو ةماقا ىا انو دع
 كل انينترصإل اضاف هنقلف اًضالاة سلب ةدايع نج) ا دعو نا
 ملسو هيلع زنا لص هل داعثل اب دال اولّسش ف فاطعسسالاةطاطلت سلا |

 | لصولا مزه هزحأو عام نوشو طنسح 2و ايزو همام 3 كح. بلط مينملاب 05 الجوتلابةضلا
 1 روكي ناالا ةزغا طق نم اهترثكو يم ا ذجوم اب ةربعالو" د اكىا أ ىرتخاى#..

 ْ هلعافالاو كلج إف ءةيمملا رهو ةنساجل مدار نركسو ميديسكب ظ
 ظ تافماضمهلاذ مام وبر عالطبضاو جام اج نم وضيع كد مركود ا مرغ

 وهواؤعاضم جريخ ول اكان تافعاضم اياطعو تانوتموارخ

 | كاف وتس حلاو انعم انمملار يؤم انفوص ىملاهلا فتصل "لفانصا ىع
 ١ يزداد متع اذ اا ة عاصر سلو ىوذللا دول دملادابتعاب |

 ت اقعاصمو مان الضسملا اود هتد ١و ءاشم نم هون لد المك كلاد ْ

 لمادتبالّوالا هد تافعاضموا مزج ابل تيرم سم هزحال الاب دوضرملاوه ظ ظ

 هتاتييعبتو ين اب 20 داقميو لس ادتبا ا '

 كلر اريحا حيد لش صح ذب نع 1 راقا كمزك وا كإنمف رعا

 تمانهم مت ادنهم رات لعافلا تناف قاوكس اوا لع بو حونال
 1 1 دعب مها رد 8 اهدب دست وم نونلاو اجلا مك دمملا منج

 اهك لو وْزِظا عم داو الان" انهم متاانمس دحوت و اًهيَمْحَم كرم

 ١ -يّقشمالب هربسيتوازوثملا ةعاس اوه و ءانطا عم لوعمم ساو هو

 تارسمو ا روسالب تاعاوسم ىا تانعاسد ءدويجإل لاحو

 5 دّدشلا لادلا عب تانتكمرزعوسو ديلعرتب لص هل ”دمشمالب 1

 , تاصلاغبياوتسل (مّداَف اص ىاافصلا دنض ةروردكلاور دكلا نم
 ' اهلنمز دوا ةرأ قمح تاهل ةَؤصو الادوهو ءاصغنم معا ا ئلا نم

 اذه لثمؤ لاتالتلجو تلق بياوشل قنوع صيصنتل دفا
 امو هيف دحال كلوفد ذْعَراف راّدلاكوف نيب امل تالا ص دلما

 نيل اًضلاالمدهيلعبوضوملا ردو يلع ١ نندل ا ط اصلان هلق أ ررغس |
 "حج
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 مهصب لالصالو نهب بعإ رهلعولملا3 نظفي تلا ةسقأ
 مهيلعروصعلاريستل ىراضنالو ا دو اودي يلا ّناةوافا عمأ

 خلاَسف سور نم لوبوا تاتهم قلعت ضامهب سيل اضلالو |

 هراوجءاؤصم دقو دعوشمو حباتل نيب لصملا | دهو رزمالو | |

 كيا همالشسلا وم ةْمْعَتلا ليس وا ظلاوهو عم ْئاْرَو ايزو | 1
 علارعرمل اواني وه راوتلاف دب رس حاسم انجل الدب ستى |

 ىاذؤوصومم اافاضملومنملا او !ىععزونل اوه ىلا ردصلاو
 مسالم هيم داع: اتكل !اذهيق "دك لولملا هب نوغملا ع ا 0

 لعلام رالف نكست و [ل رانا اولحدبو ناكل ]جوملوهفمأ
 ديحوتساىذل عام دوب بجوتنسلا ةانيسلو عديم مايللرعا دهأ

 ١ كناسحاىا دلت اطمرظعى اليو بجو ازا نم رروساو

 د هلوانا نانا ءاطصالب احا نوكي المعلا كرماشاو
0 
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 دل ازوعت ءاعاش ارورملا طز ح )وهف وه لواعمال ليطغعا ىف
 'ٌلباو هديل اي

 يشم بوو يااارب اأىا طق مزيت لعارسإلا
 ه«رديبع لس آل اوبمى الوحمملا بأ دامب ند دصم دوو هر (ِ

 هماعمإمجاو ١ لاعب |مانملا لامتا قوق - رونو هر وع . م ران
 /كنموحرا هل دع ةتبيتد و هر ادهم حجو اماقم]ك قوه ةنحاؤ

 0 دلا جيب نم فرس ا هت او دست رو را دعم

 الخام صوبسو هتازهش نم مهلا و هدم نصح نم عريشو ةنيد
 _ بعل اتلازامو كاز نم هرمزل امم [نضخاو فرش ارث ىلعا ةعابط ةلاصاو



 اى اب عومل اذه ةيمشن نوحي |
 ى(اهطلا ناو .نوملا دب دل ضو كدنعك اكردل يضرم اهيح ى'

 ظ نا مضيف ئانا كش ورمل اوهو كن اذا فضلل ءايهبىدلا

 ١ فدل اهرون ةسودرعومرآ رصد راو لج حب ل دصم و اولا |
 . دساوخو دتاهيجالاسو نوف الهاك اًماَت دلححا ىا ديف هع دوا
 تتلاوررمؤم ارؤبولق قلعحاّ ملل ١ ثيدكاق ىور اك ِهبلق .
 ' ةتوقتدابزو 3نيكروس رااصن اد هتماو اب ةزءالا هرود هل مقاول

 ' رهروددومؤنما دلوقت هلل |ىرخيال مولطاعت وق طاريشم طئاكو
 ١ قلض ةيال ايرون انلمت !انّير نولوتي مهو ايابورمهي ديا نيب كسا
 مهماماَيذي طارطلاف حرؤنو مؤسس اهرهيرال مهي ال اهريش

 . هلصدلمواى اانرؤل انلك اانّير ذئنح نولوقص وهن اياب توكيد |
 . هرايظاو شوي ال اهشاليايدم اعاو دنند هروس دارملاو "نجوم
 ' صو نحب ولعت جمل صو ةزمهم هرخ او ناب دال ! هيج لعفت العاو

 ١ ثعب ويرا اذا اطرشناهت دايزل طرتشي ال نم ع رث از وا هسا دنبا

 -, نمل ار ةرشرل ان رعتش ا نروب ثمتباررسم كلن اعس ١ ةهملا
 لاعشالاةؤيصوةرخرم مت نؤس اه ريعؤ و ةىيجتملا ةضضحل ا قام ىلع
 جلي ؤموانديحُا كل ذإف درجلا نمرإ ىلع اهل 'ص اصّسخا قلبا
 اينالإف هنج هتحوةئئل ١ دنعب ليتصت )اسرالاو ةر ان الاوعّراد
 ف الاروصنللا از هةرايرشلالوبمم لس و هيلع قلل اص هل هل اسر ان
 | وانما صوب هل كلذ ءاطعاكا ةلوّمملا ة د اهيل اكاهزعا هلوتعلا
 مهيمعاعو ءاسبل الل نرلا ف هت داهم دارلاو زوصوملاملا سلا

 1 يما دوال ا عوكتوت عيسولا دنعامك ة د اهيسلا لد ةعافشلا نس قو

 | فاقال امو الوسر هانا كّدعب جا م هنجأ ىعملاو بانكلا ازهُو ظ

 ' اهبرك مجلد تماق لكى ا هاوتصرم

 | اراوازنو ةريتممزدسلو طدجو و هش لوزلل ءاتمي ىذل !ناكملا

 أ( وا ةلاشلان سب دير اذا ديل دلاونعم اهيوو اكس وحعد ا ةيلَع

 م8 ا

 ب دعو : يع ون 7 ا دس

 مدت م يع أ 2 25 7 0 5 ب ديج كك
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 حال | ةداهيتلا لوس هااطعا هيلعو اللد لون هرحاذاءإن سا 3

 0 نهي 0-1 10

 ال٠3 ايا لات اادنص هزباىولاوأ مديل ا ثعب ىنتلا مهي |
 ' هواه ت وكتالف ثم لون لال اينقم:ة:دايتن الوشم كنا

 ذي اغلا نيالا ص ن ازعاذهو تاقوالا نم تقوو دلاردبط| ||

 .هرعاو ةلوثف هيلاريشا اك متتناموه دي اكلازعلاو ىلا | ٠
  قهرعا ىنعلاو لاحق راهشل ل وبقم وأ دكان نم ين تاؤعانعم |
 اهو ةراهشل الوبقم يوك ]آمنؤ ةزدال 3 هآيا دلت اىتبادركد ماتا |

 . كلان الوسر هل كناعتبا ىلع ةَرعارارملا نوكي دقو لص م ةدايزولع |
 مرسول العز طامملاراشسا نامالاو ةلادعلاو قدشلاب ظاصتا|
 ريدك )مثلو ةينم الرسل مثمب ل 3سوديم | ٠

 ١ اذهلعو اًضماال اه اذه وع :راهشل الوسم روكيق نومأملاو نيمالاب

 | ىلع هتجيؤع: إيل هلبلط امش او لفؤلللاو شعم ىيعرولطم اواي وكي |
 | مراهشلالصاءز عادل او هلع ةل اكابس انم هازح روكي تل كذا |
 ضرع ًءاىميلذرشلا عن ددتس نم لتعو روصحيب ١ مهلك

 , منهدرفت دجحو ّىاب ىضملاما وطعن ام ادا تليق ىحت لكلا |
 . ةل اًقملاانمد ةاضر هينمر لوماعم مسا ير و هِعو اروضح
 طوقدل ةريالو طخ الق ةعائّسلااو ج داهشسلا نم هع هل وصيام ىا

 نوفل اهل مال اح نوكت نان كو لاح دعب لاجوهو حاض نقي أذ
 ل دّعمْؤينل دع وق ىا قطنل |جعب دصم مسا قطنم لأ دم :

 لشلوفياما دهي دإرلو ٍلِقَوطنمل شد قمح نع دف ليمال مقتسم | ٠
 قطصإع د رامعم]طخو زحااهي نرحل زمام هرج نم ةع اهلا ش

 ةقيطلاو اةصخلاةمالارهدةإمهملا ءاطلا دب دنس و روما ءاخل مي ش

 | لجل ءاف نعم نوكيف قدل نيب لص اهل اىا وط اّمملا داملاو اعف ىاًرصق
 * ثةحمداذه هج خضَف ةهيلاذاضموا دطح تعنوهو لدع ْ
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 | مر غدا ذجولا ءانعمو جو حبس بأ هع تباث رهو دطاقسا 0
 0 |! نشعقيد 00 ا ا ١

 ١ مها نصب الع نع ءاشلا اهركد ا 00
 ' ىوراةئالاةو ةرمتلاقصخن بانك هركد عاملا نيسحلا نيا سول | ْ 2٠020202

 اع لات او خبل لتلبي لعا هت وه دقي سو هيلع ةدالص أملا ل ظ ظ
 ٠ 00 ىلا وعنولصم ا يلع ايتيلافام حا ا للكس لأ قم و مان وجم نما ىلا الش ةراولوتون ١

 ١ ردسي ةقدقمي الاب قادت اكو الست اوذسو هيلعاولص اونها ئ '
 انو ازعل ادم الل 00 نمت ةولّصلامزنهأ ا
 . رلوقؤل اهنكلامآل الاثتها اه دود ديولص متلو ىعلاد 26 ظ ظ ْ
 2 | رانمادوب كمال الاثكماو ةباحادعل كل ةباجاىا كسل اهضع ' ٍ

 ١ ' نيورييدمف ديو ناتو امىاقاد هلا العارشأ |: :
 , هجوو هرح قررعو هزانتماب ضاذعو هن احب قايد | ظ ْ
 . تاتئرانمرهو زتلاؤاهرع مثكتملا دايد فاضموهو ماشا[ ظ / 0

 ' هتك» هنعرسلل اذ مملا قاف هد وبس دنعاموع ءاوزلا فرح هم فادح
 "هالرجا ىو دعا داعسا دعت كلل اراهسا ىأ دلي نعسو ةيفصولا

 - ىلع نيظغللا بصدو كيب عمآلا كيدعس تقؤنالو كرماو ١
 . اميفديتتلاو رود عاق ايوحو فودحم اهلماعو دير دضملا |
 اهتانتول ارثدادرغوي ١ انخوبش عم داقو نات ١ ارو ريك أتلا 2

 راك وعلل د وهن ؤعامل ١ نونسيلس ذاك دطح هت

 ظ بيب وز وما ذلن اق هوقو: ىىتكاوا نيترو مدد 4 ظ
 ْ | قعر زمياو قومي د ىلاعت هلوف و َفَق فق ىاد نمو[ ظ
 ' للعاملارعملا ةسالمر دشن دمحوو قمل اكل لروح اسح تعج ا ظ ظ

 . ىقدلاررصل اب كلذأول عفن نارعم نيذق دحاو اذ امس اك ىح ظ ْ
 تاو قرومأللو ةديكا امهنيب ةسم الكا لمملا ةدام|

 ضو أم



 انمطأو دانعسودلي دوس و كيسوهو ىف اه دحا نالمرمالا ظ

 نايتالاف ذنإلاوهو ياش امهشاتو داقبال الع ل ديان دلدؤحد |
 لاق ةوئص 2 موهر :ادتبم قدا تاولص هوو اهوهو هب صااعأ ٠

 درصل ادعو دما جرش ودع اوسا لوتس ىزولازكءاذصوتا|

 امد دش الف ةرحاو لَويَقح ررصملاو ارشد اهرودصوه ىذلا |
 م ولحلاف ةدعتملا لاوخالاو اونال ا رابتعاب آلا مسج ال دوجولاق |

 7 اللاوخاث عاونا اهبدتشملا دال ”دعرللو لافشالاو
 اوخال او عازنالا كاتب صتختؤعةل اد ءروكتل كلذ رايتعاب انه ةولّصلا

 6 00 ةكئالملا ىلاو دزاعس لد اذا 5

 تاولصولاىت هللا مرم تارا لوصح هالو .مركذ فاد نص

 ا اسرحاو لك نم بولطمم قول اصل ا هج كاد نهو 3ك الملا نم

 اه دّدهد افا مميت اال ةولّملا ةّميمح داملا ن اكو ديلا فاضملا

 وكيف دفعل ادابتع اع اهيفيرتن مضو نصا زق اضإل اذ اه رركتو
 بولطلاوازممل ةرا رايعذيالا دك المو للان اىلاهت هلوق قام دوييعملا |

 | اطوصخلطملاجاتالف اهنعال اهنعربءلا ةولّصلا كلت زج وه انه
 لم يلامىدتسي اًناعاذلا قاف اهسنج ضصرئاز بلطي اتا,
 حر هللا هج ب الو ىتهنا امن حاس عس دن الحي ال 7

 وللا نو نوقع دل ارق وما داو ا نمر صاو"ك نم تاولص

 رمال فةولصولطملاو هيلا ئفاشملا دا ١ل دش دايتعاب تعج |
 | امك 'دهو ب وشعر باكر نم معا دارو ال اذللت

 ملاواررؤن همام ناك ءاوس دل اخو هرعو ديد باش هشام
 . ضطعامراعإب هزما ديطعل قب يلاعت مكن الا هم لق اضا اتعب انهو

 - بان مموق مدع نم جراعو دع الملا رجا رجب ةف انا اّماق ديلع

 ةواصوطلاورهي اير اوسل دمه اور مومل ايكر وت مجاب عمي ةلباتم
 3 ارإؤالا نمرحلو لكاننوكي ا جه نير دوك دملا دازقا نمرصاو هلك



 ' ا توقس اع ةهولّصملا نم وق ف اموه ذيالاق ديريخلاف ْ

 نطلب ةقلخمل تاريخ مون ودا محلا ءرعو ف ف داّصل ١ ءانممو

 ىتلالعدواصدتكلالمو دتداةاملاهت دوف ديعللو انما ةكئالماك :

 راو ىه ةيالا ديلعتل دىَدّلاو ةرحاو ةولص نم
 اهاووددجتل اراوسالالع واسد زملا دلال دل اه راؤا سصرحاو لك

 1 ده, باطلا لح طيف قراص دعوب هبا دعوم ناك ناو قيس اموه

 0 ةلالجل سالته يبل بلا لعا ةلد او بلطل ااذهُ ةيالادت لم ماضرع

 ا
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 ةماولصو لجا سل فلابم ليغ وهد تعب دجب تغب ميج ١ قفرو
 ةفلتخ روصو ملي فارون فيلل حوهو دالم عمي دكت الملا
 ١ ' بطهذموعا ادعو شبل ا اهيلع ردقبال لقت 0

 عئانمال اًركاو ١ رعد زمولا درهوج َق شم ار صحو د
 1 نووي طازاو للا“ اسال انعج هو 0

 ْ نية ليش يل انكم دب نونو ةيفرتملا ص نيقمحلا جلو

 5 رقملانفوتوركذلا ماو دورك وهلظب نموصخح دري مح دنع كاملا
 : داش :ضز[ الملاذ لاهلك لغو رمل ت اناف هسكرمجف نفلاو

 1 لا اة ورؤيإد نول مث جرا م هذ ا نوصعت ال تاعاطل ادع: روبط اوم

 ب عارتم جسوم ةيالا قب انعيل سكت لمى اىينملا وم يوغا
 دايز افرعتسم و دعم اليامي آو اًوعْصم وب د ىم لوعمم
 : فاعلين اه دال ور جيلا و ةياعّرلاو ةولمذثو قرسنلاو تاهللا
 شجيرات روب دف د ىلات دونا هع ءايطخسال اك الملا

  تشاهفسورمو بجو راش و فيذتلل اهناف ةيالاث ةقاضالل

 مقلومج عامافلل تالزطع نود كعلم اًضمد صيصخل دالاس هال

 سوافشديف اون اكناو نيمجا ةائالملا - هلا صو و ىاكتسالاو

 كافويفي دصلا تاولصو هريعو نياسرلا لمس ريشا - ”اولسو

 ؛ىه فل اواضعبو لطخجدت انكدزلا ّرزلا ديعوياتانخو مس تت :



 نم ةئلابه ةغيص ةددشملا ادّلاو داتمل سكب ةوندصل ةمالس مج
 بف اةملا كلذ ىلن ني دصتلاو لولدلل ليلدلا ةقباطموههفدملا 8

 5م روصو نهؤركل ابرد دهح ناتهجروللو رحل ناعذالاو لوتعلابأ

 هدو تل متل اًالاعتشالاوَني دصتملا دذصو نمو خفلاب نم ةيحدأ 0٠
 ةوبشلا ةناجصؤيدستلا اهناش يسب ديمل اد نابخال اهنن انما وتلف 0
 وردم الرع دلو فلذا يتحما اهضراؤحمود اهّس ع دويسمو 0

 لوملا) دف دصٍبحو دلل قي دصتلو 3 ةملا دلراصفتل اوه دتمل نأ
 لخمل اول وعلا سه دحاو اكو ئلحت اَهِش قيال يحب دك لاسلاو نعنلاو 3 58

 ةَجدد رس تلا وفر اقدر حصلا ناك كدثلو مرزعو دنهَح الل ى دصم لاهو '؛

 . عشلا قع وهو ديهشم وتعب ءاديشل ءادييتلا ت اولصو ىهسنا ءايتس الا دج |

 ىهاهلن ا نك بوك هتد البسي أدح اج لوضملا ديشب لو قلط |اذا

 0تجاب دل دوبشسمىا ةداهشلا نم دن الع ودضم عع نصح ضو الخلا |
 ملياتوكلم نعدهاتيلعا ةرهاشمملا نم دن !طعلعاف ىنععو ا هدا ءاف ولا وا

 مك ا سول هلا 0 , 4

 ف ةداهشل ا اماَّولطا دف وىلاعت هللا عم نوبل سّضنل

 دقو جال ا نمىلاعتإ قداءاشساعك دب قل تم لتضل ايع لع 5

 ناو اص عج نيحاسلا تارلصو 9 اق تقم ثيداحال اف مهىكذ ءاج
 ىلاقت هتد ١ قوقح سيلعب اًقلاوأ دل اوح اذ لاضا ة دب اةتازم
 والخس ظالوادا سا

 ديداملا ناإلا اق الطادلو نيش الاو ةكئالحلاةالطالا

 ري داوود ةيال اس ةمباولا ةبتولا ث ص |

 داظو عاقل اوهو نيحااصل او ءادوّشلاو نيقنةصل او نيّيدْبلا نم
 4 ىبوم (متاولصو اهيلع ظاوملاو ةره اظلا تدادايعلاو تماعاتملا

 .بقو اةلكر مي املا قفل فرلتسملا ديح سل إد ىل اعتب ّقححل هساوا قبس
 _ ىه مالا ااقنمب عيطعتل الا هنن ال اهي دوعولا |



 تت مسا عج حس يس م |

0 

 عاق سرا مامالو يلج نم اهيفرشال ةّتصاخ ةابحب طوي صاح :

 تءازلودضدعل ا همتنل لد طف دل دنا او مريع سو ضحا لاك ابلس
 ' ناورماق ةيرتسم يق كو دوجوعوا ؛ومالنن اي سرهيللا دلل نيل
 يبخل! ذهرهوزمدالا قامو تاوهتسلاق مدت خس مرو يسن آلا عشت نع

 ىههئاسمن مالك ىعنا6 ناملاقملاويم لاو رحاو جاذع لد وبا

 كارما انها آلا ةدبالو ايل منسي كلي دالاو هلار دال امزلمس

 قعلقشملالهذلل ا درع امآو هايولل طش تسيل ةيتيلا ا ةنسلا لا

 _ شال | قاتلا رعولار دالاو دريل مرام تاق تاوصالاو فورم
 : مير صلتبل دهش هتاف كن اوعتولاب دزاوجس ذكل نيش ئسلك د
 .لصمالو هاون ر حو ديلعرزب ص ريحت هد رقد ' كو لارا
 . نملو هدجومل ىجو دو شب ودخي رفق دتطساود الا دلع هيلا
 دف امو اقبلا دلل مكي دو تالاككل امدح رومظو نان ةطساو

 رمل اأع وج نيلاهلاّجر انه داملوهوناثس ةوشرو ذل الجو
 داب مج نوملاعلاو د يطع نبازاقو روافع وجت عجج مسا لق و
 0 الو للاعبي ا ل اتي ىلاهت ةلد اىوس دوجوح الك
 اهتسإلا بولو وع رهنلا نيملاعل الح عن: دللد بسحنو ملال رعو

 نيكس را روحوملا مومتو توحاضلاو دادؤلاو نومي دضلاو
 :اييتمل ديس ه ا دحولإب مهرها قىلاكت قيل سوس ايلا

 | ريوولاونزتسلا هن ام اهوحنو ىلوملاو ددّيسلا ظنفلب تايئتالا |

1 
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 1 و : ديما 1 : دقو تدم سما تو فالئاجا يح ورلد .٠ موتا طتاشتاب هسا ول زان كيوب طلع مده ملشنا يع ن١ طع كساس كافل - ند يكد

 | سلال هان لوري يه راهو كلل د3 تلّتخا ل اًمملا ناسنب وا لال تاسنب

 | هل زئتب]ىؤو :وتنلكق دم تدب الا ”ةدف لاو ل احل يبس ىلعأ كرار هتبني

 ظ افونسيت خص دوجو كو جست نست مروعلا ل اذلا ص كسامو

 0 هوتيل اك ه2 انا وتواس تبل دوجوم ]كو دوجوم ع ١.

 ' 00 ار والا 011م

 ] :نونيعتل اوس دل نونماوملا كزكلالمو تنا تصر بإلل ! دوصتلاو ا



 قع لورا ةيافزسيو هيعرلل الص رحل ان دستولع ةواضلاو ملظتلاو ْ

 0-0 ىدراملفئدلب. درعل ثيحال ا اه رع ةولصلا لاقي د دكر |

 الخالد طرزإ اقر اهمجد لاهي 3ذِف ةياوراؤ وادب ةيشامىلعأ ٠
 اراض او نيت ضق املس ناأ
 بحاصلاهو نكاف تاه قتلا نب ايزملب ىح ةفلتح ظافل اب لاعدتا |

 سري ظْمل دس ةيغق 0 ا لا ال اناو جالفلاحانفمه |

 مسالا ام فلرعلا هللا ديعوي الاف هلل ادبع نيَرحخ ةدايعلاةره مزإلا
 تناول انسخ ةيالاق مسو هيلعرت الصلال ءريتهانحْضشلا| 0
 دب عل فلس ب بذلاو امين ال نايبلاو نيبرعملل ماقملا ال ةوبالاب . ل

 ايضنو امهر مطتينو أ عيشي نيبرشل اسأل تع سينا سيلا ءاح هب ئّتيو /

 وه ىدل ازنعملاو مكر اف يملا هيلع ل دبامل اذجج نبسح انه لت لاوي.|
 امامهبلكو دقو اهرسكو متاخأت د انه لغو يصنلا ف ىنعا |

 مت اخاكويف دب ٌمِحعال مسا َرئلاِش نيدييبلا اخو ىل مان دلوثك
 قس كو .اهلإلاو دقه دنع ةاركت ذل ةلاوهمذلا وب لملاث
 حرباسملا ديس لوم الو لب ىي رجب قس ملف مسرعا داجواوهمتحالا

 ترلوسرو مهتو دف ىاسيتلا ماماو مهل لجو ىلوستر ىا
 ةفاضا|فيلاهوتد العر ىس ائل !ةولاركل اديعولا ١ 1 نبل اعلا

 ناعشا رجال تروهم دلاقاضإلا ميرتلارسالا دهم الوسرلا

 . اهلطما مل وسل ناك ثيح نم 0_0 موق
 22الف اسإلإب دّيقموهاّناو هيلا ]سر انيح سدي ديسقت ال

 هيب وز نست ليلاس اصب سوس 1س
 1 ةساتذلا سل اف ميما عة لوتس ةربونلاو 3اسر] ايتعتسا

 ىهقتنا سول ءاؤلاههدحاو لك بكرتبساني امولع جم لا هجوتلاب
 كفا تخت ها ا الس و يلع هد اص هّنعل ىمَش اهو

 ضيا مامال اكو هيلا لس م نابغش لل اذ ىلع صقييسل التنس

 3 لإ



 وّشااةرابعق كل ذوع ءامجالا هريشن ف رفنلا تاهربل 2 را
 نوكي هدبعلع ناقزملالّرنىدلا كرات لاه ملوف هايس
 ملوث نااطو اماكحاىلع لت ا ةي الا اذه كا اولاق حبو 1غ ارثدد نيملاعلل
 ريتال لاو شالاو جل مينا عيب لوانتي اردد نيملاعلل 1

 وكف لال االوسر نمي لمالشنلاو وللا هيعاتاانعجاانكل |. -
 :دلاؤ قو كلل ا مامالا ةرابعوهو اعينج تدكد سشنالاملاالوسد |

 ا ا .ريزاكلا ةمالعا الاق ا نيبال قرار اسمن نم

 ولون هر ايعلا نهرنم تالدمالا حاجا. ايعمرسيل سجبادلوف ناولع |
 اقر ؤ بسلا مامالاراق دم ع هب حرصوللب نوط اننملا نيوصنحت
 اقرنمإلاو نحلل اهريستنف نورضملا لاق ار اف د
 .ؤضلاو ىَز الاريضت ىلعر اتعالاق ةلتكابو ىلا نو الملاو هيمجب

 نالزتنلا الع دي طر عالج سعب الماي اكس دان عاجنإلا ةياكح و
 درع نئاور د رملا ننام ةَمال اظافحو ةئالا مالك نم عامج المن رادم

 - ملت صوذ وبلا بهاذملاباصماةئالاك :الطالاؤ امهقود نمو بلا
 ظ مقنلاالعدنع ةوشلا ماهتاقتالاو ظقفحلو جالطال ا ةّرلاد ةعس ق مهب
 اهنث صوحت عزف وتل اذإ ملا ذهب لاقل او اهم مالكلاطسب نع ْئعدام

 ظ هل اقام]ملالتالا و 3 ىليسا (سنب اكل نهئسف طفل اكو ومد مدس ةجو لع

 00 مالتلاو ةفضنار يدع يخالط هلم اليصتفقتب دل ف لع هان لحل
 0 ققلاتملف وه ةّتسل )هانم نام لاوهو كلذ دلوقل ىت اوم هاف

 | | ةضولا 2 ىديلع ند الص دنعس لوملاو هانعب ىقن "وكن الملا لص
 0 انما لا اغا ادم دولا نولاناب امج بتي قوما
 َداَنِضِلاَمَو دابا يكر اءوس اموهااعلاو لس و ديلعدتد الص روع
 جمالا عمت. ط نب الاوو 3ك الملاو ترجو ضدالا ض نييتلكملا عيق
 1 "ا م بهاوملايحاص اق و نّيّمحلا نم مجد
 | | ةىظمتاوملك مشا توموصوعم مهو نول دل يراودبوونيحلا]5
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 ل ركوزسانل اف اكمل دنع اماوشن ا د كلذ هب وي تاألاو :
 سوا شل للملا رغم اوريو ادامتلو 5 لاوورابلا دادد ةاو

 ولالا ,دااهفّبك رونا اهيل الس رم هناك انعمو ىهشيط اا ايا اهيلع
 ًافالحا دفا اهل رانا ةقشخما عمي هرجيوسالا ئت نم ناو مضختو هب |
 عهنل وقيل مو هراتحلو ةعامج دما داوم دل اسرإب لاَقو يل

 ىقخازف اهواك ل اتلسز او ]سود يلع متن !زصواَونو كلب

 ما زلال يسم هت :رفو معلا ومش حاوم روج وم 16يراجوهو
 غال ظادرصبمو يروحو حمم ب 1

 واوان هونت ئشلاكا هاع د نملع اق مس ا قادل اسس دهاّشلا

 / يزول نلت مدعو دبرلملاو ةموعل فو دحموعدلاو ثلا لذا
 لاش الوهيتنملاو ةيائلادابسال اذادوبللا كيل |َقلذ/ عادل اىاَّيلدكوهو
 طن اك ءاهّين ال اه رح هب اقدعم ءاعدل اذفؤتلب تكا نكل وست كرات

 ديلا بلوه يبانيل او بتيسملا نعبقتيتسلاب ءانتكالا اك او رن اوه
 وهو كرا ىاوبللا كنادان سد إل ايانجا ىلا اباىل اريل ! انهو هو

 دلل نم مالسل السو ددعرتب 'ىبص ةيلعو سْيملا جب الا تا ول إب نلَص
 مم ةدش واول اومهيعمز: صو نينشلار# كُن الملا نمو لنمو ا

 هاتي انىهو دهسا نشل اهتايهشسوزالاو 8 طنوس و ةروحم ,

 ظ سالقيانكلاو هؤملاو راذشل ا3 لعادو نباو ىف زفلأو هبس نباذتم
 اول انوعو عا هلناو نريغقل واوهس واولا طوقس ٌلعلو تبان

 ميس اج :روكتض اهطوقس ىلع ةواضلا دج عة وطعم ميشلان
 ظ ةلدادرحر دير تام كاومت اهلق نب مني د نهدف اجمل

 امنت وبر دوعسه نبارنا دبع نا ضرامتشملا قاهر ه سعدان ةواّصلا
 لمح هي اهو ع داع هزي راذلاو بعشلا قهسلاو ذجام نلاهجواو

 ا ا

 ىلع هداج ولمن 1 دز اهون ليلو داتا م نمأم



 7-0 با سمس س0

 ْ ا د او عرتاىعبب وضول !لوعم |
 رخ بيَسلا اخو نيقنملا ءاماو نياسر لا ديس لئاضنل ! نط العم 3

 ْ نييلؤءامائ فو حم طع انم ال ناهف مس ابوبحلاو |
 1 دحتو طلبو دن ريولل ماماوهل اتي تانكي ديل الصوم ىا م اللاوععو ا

 نيب دج هوه م داق نم لعاف مسا سنحت د دن اقر نيملاعلل دحرالا كانلسدا |

 ْ توم اعل ياوشمماذامف متو ايلا دإمهنوا هفضل !ذلزت

 كتاولسويا عملا ذفرعت دوصتملا د دع لورا طصول اخالاو
 لبلد ديقو اهليفام هَجو ةجآا ظنا دافاب كتحرو هلاك

 سوعاهربخل عل اب نك 00 هيلعرر الص هل: ءاعدلا
 ديؤر وم نس رإعشيو روش هيلع

 ' | قطدقو ضزعلل دفق اول دوم اكو هربخلا مامادكروسدو دل دبع
 تايفانما داما اره” شما رض هل لعافلاىا دهب ف ىصوملا ىلع
 اوخاإلا, رخاو صحم قحو تاملتخيو صاختت ال اب تافلتح

 ديحو نم يس ا دود اوني. لعف برو ضازءالان دحاو لاح تافلتخو
 1 دجو نص اربح :نوكش هجو نم هئل ايو

 )هادي محم هر دي مملسو ديلعاللا

 ظ + رارطاؤ ةريسلادنم ةادتيملا ةجأ اى راهال اصور ظ اف ةروسل ادنم ةادتهملا

 كااؤووبامدغآف انصالا 3 كريت دغبتيل ىونعمو |ّيمح بيس ةماعا

 سو هيلع اص وطب دوج امان امام هعباويل ١ للا لوسرو رت

 مآلاددعمسو دير مكسروماتل 3 ل13 ةبرضت ليزمك دطبغل كطبغ نم
 ايل صدع 0 ! نوت اثم وصح ع جو شيل سكب لطم
 ىافبش اق هأر وكلا ل ياوجو اهمال ةليبغلاب داريدقو دنع

 يف تيطاح مة عنزحا عجج و الاو لوا عجب وذل  ماقملا اذهو
 ونامل مدقتلافروتستو ىرثع هيلع بي شب ليالأب م ويل اكل

 روت يعض يامل ايبا وساوس ّْ
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 كربلا ديجديم دنا لا ةداناب مار

 ب ا اما 0 ل

 ال هاني نا رازا نم لوقت منو اجتومو 0 ظ

 تلتخاهلاوعو نخا ص دلل ! لتيلف وديع رت: سوطسملا ضوخح نه |

 وو: مريت ةريتكلاوف ىف | ىلع راسو ديلعرتر اىلص هل | نيبيقت ىف

 يه زموهو لئذخل ارو هزل |_ اهم انصر عقال دتفل هيلع مرح ظ

 م ل دقو بامر الك اّثيل ! هيلع صن و ءارثعا اررهمج

 كام نبا لوق نه و اولسانئام اهون جيف اوك اذ التخا ش

 بلطملا او نيو - اهب هوف اشن ا لاقو ديه مر رهنمرعو دباصارث او ا :
 بدوزبامالا خاما هتسا جولف اق ديا الابهام ا اضيادب لق 7

 اتا باوشلل راجل ارهو ىرهذ الا لاَ لملاك او كلاملاده | ٠

 ماعدت يكشاوصاباصص او لطياغ كل ذ دعم و ىوولا |
 سيخال د لوفناك ل مجواراتىلارهو دعاتاو ديوبيس لوتس اكيحاصل دمج |
 هتبالصونلاب ومحل مول اوه ذل اذا اق و "لذ مزار ملارهو ؛ اناسكلاو 0

 :لليللو ةنعور لمداودانمؤمةناذو جو ةريتلادج ةظمي )سو هيلع |
 ”اّيبص اكوا عيتدؤصول ٠١1 وايل اك عب امل سلو ةسلاجي مو هب ا

 هدالواو امؤمدام ءاهدج 3ع السبل اقلي مل ةذر كل تهضروا 1 ك

 يبل او مسور سلال اقؤنالاو دل ليث دل و مج خو ريع زتدالص
 ظ مقا 07 اكديم. ااه ةَفصَح محبو

 ميقملالعدحاشلول امسا شل يطل اد هلملا هل لاين و هدا كرمو ا ٍْإ

 ةجدعر م ياك ورهوع جنا ومد ذل ادو مول 0 ةذمدو نتف '

 اما مل هيلع خداؤص هتيس ةيرام سئ اف مهاربا ال ' اهنعيتن ضد 0
 ةلد اهتز اًمأك ىهلك نم وارتف تانالااّماو اواطضاوت اهيروكذلا[| ٠

 0 مج

 - غب صعد ثنو دك يم 0

 دعست



 دهس ده 2-2 ا

 دحوجإم مرا ةيعدل تح دلوف دنع اكل اوم نامع نب نايتعامج َرَرَس 8

 "00 افاَعأ هلتدات لذ موشلك ما يتخا لك هيرعس الص هد الوسر |

نبلا تاهو ةيقررف بيزو موك ماو
 | لوز ةريخف لدالا ةدالثل ا تءا

 ١ | طصزطاؤوتنبا سيلسو ديعوراطمبقع ا ماو نهم ةدحاو بقه لو | ٠

 مدق هيمقجاومريف و دال اعزيحىلا دبس ان.ننم ليف ديرما اًماو |:

 ١ سويسرا دبعابب عب نيرم املاربا اهيل اح نبا اهجوزتف اهنع ا
 هللاطرةيقد اماو ةمصاو ةماماو ايلع دل ةيدإوف ىمتف نس و أنم دبع نب

 اني ا تدلوف دنعاتد ائضر بلاط ىنا !س قة ءامجوزتف اهيع

 5 ديلعمتد اص ظتدبرصتآو د درو زو هجاوزآف نيعج | هيلع د١ ناوصر

 ٠ ندين ثبدحف امس اتع ل او نيمعل اهفعجلاو لعلام سو

 تييبل ازهاسجتل ركع بهدي هلل ١ ديرم اغا يا ف ليقف لسم ثي ثيدَحو
 روف رقرهو نجحت م ثزط ا ةوالع مب داملا ّن ا اريهطت مك هطجو

 او طينرللاماولاو لاقو كاذّرِضور نحلاوهو دل او دماوز ارو
 : قاّصلا هيلع هل المال اهب : نومصولا ظانل ا ةعبر !لاوخسإميتشا دق هلا

 1 اًماو هت رتع هبال او قؤلاو ود تلآنلاو هتيبرمافاثلاو ملتلاو

 0 وهيلعتمج لا م نوزا نآقو هتيبرهامهاملا موقبهذد لوالا

 | د دعتو هتيدب نآرا سمو لاق و سنحلرن اهنعاوض وعول دصلا

 ه سسك كدحاول اكورف قولو واد اًنماو يسواسنج باَشامِرَمَو

 ماثساال)ةرلامت دوف تلزز ال اق امهنعرتر ضرس اًّيع نبا ىع عرنسب
 يعن ام اسد ادالؤهنم عرالوسراب اول اق فرملا 2 دوملا ال اارماديلع
 "ةيدلارمد نيسملارَسُق ايرتعاّماواهؤ انياو طاق و لع اق مدت وع
 تسب دالو الجلال شف ةيرذلا اًماو نود دال الهال رهف نيينمل ا ماك
 إد ادوا د هير د نمو ىلاعت دلوق ديلعل ردو دير دلخرلا

 لالدتسالاةؤرعوب اذ ام رنا ميم هما ةسهج نهآلا مهاب اي ىنيدص لص

 با هل نمد در وثب هي الدل با ال نفق تشم تاي الابركذ ام



 جوت لمار صل مص عجاسو لع قداذص ةزافصاو ا
 كفورءاسال فدل ح هرو لحر اتش جذدو ةدحوُراتسرهاف|

 اب مصموهذرعإلا نبا نعو لافاهجن مّصلاو يشلاوهال ان ٠
 دتداؤص هراضاؤ همن اراوجوا بواب ويب مهم امرقم تاماذا

 الاون من عضم )اذ مس اداهشاو دهاشكا صان جرس هيلعأ
 وانما لنمز لن ع هاو دنيعم سزهشل [رصانو منا | 1

 ”ئرهو !نياذا دبوب حمم ؤيو احو لهامو دمع بو دنيب لوح وا ظ
 عتددتن 1 4هالعا عداطو لسو ديطغ وزد لص عوض ع وينج ماع 30

 يي اواو سرفاكلاسدناعملا|
 ديال امل نجشوح زرت سسوالا ناكانو ديا علو 7

 0 ماب كرشل اولا |
 ظلم ةكوذنسلا نهوعوزمل امد رعؤر اشبال ةسفلاب
 دموع عو صب هشدا ناو 9 دموعرد ابنملا ناك ند عرسال

 ضمت 4و هيموغ غو م السلا ةولصل ا هيلع زهر وعاهرمق لمع
 يبا اع دوا 24 عاشوا لمقوا ل لومِب ةىهلامون اوني د[

 1 يشي ضر اضداو دعابت اا طعايَشاو "مرضا هوحد نع كلد سعوا

 واول مهب اسمر ابسعإب دعابتاو دتعاجٍإ جت ا ةعيشو عش اركب
 ا ! نومي ديرما بيس دض | ع ءاو ذل هيف اومو دق راسم

 داو جبل اع درج اكرم ةغانم ادق ليال 1

 (مام تما د هوا سو ديلا اص دنص نوع عر لمحت تنؤملاو | 2
 صاخدوب ماع ذه ارخص و ومتاو هب نمأ قمم رعب فاو 0 ظ

 علال دارلا قار ع اّبحدّبيدّبحا نم لع مسا جرحن مجديسف |
 مامر هش طر اصوب سو ىندلاق د اصل ' صاخل تعا دارلا 5 1
 يو يشل اذكفموهلا ايبتسال المال ةبش وعل الا غو دلامو ١ ظ

 "قامت كييتحلاو ءايشالا وميعو سو يورد اوم نشروا 03

 ظ
 ظ



 ص ان 0 هنمرب 1 ب ظ

 نر وجدتم بز سحاب داري نا ال١ عيماع اناكاذا عربسلاو ْ

 تم ميرا هد ا دبع ديعوبالاق لو ال ازعو ماع دعبض اح اميبططعف هب |

 نا طعوتحدن داؤنا اط مقي 3 دنماهجعرخ د داؤنا اط هقد ال سئنعل م : ظ

 ١ خام ورح شابلل سلماملا - ريت يشل ام ويمج اما و متنما |

 | [هسجيرم جك تال اذتهاو دو م صوصخو موعا مهن :نوك
 1 ريض جل امءاوسدلاد وكف اناهموا نامروؤارحاو عرب د نه اها

 01 اندر دومتحلا لسو زيطعرلد الص دشتم لها انه دارلاو ارايّتخا ا
 ْ ايداللو اس ه روضحلل دج موقلا عايشالا ليش امل ديو عيؤملا

 عروش مهرعو نييبنل 6 ةييصاملا م 0 لّمالا ةزه نم
 - سي ضوهوا لك اوعد انيلعلصو معا هّذداو عايش ال او مالا نم

 قبدالاو ام رجونرسعتلا نييعتو ءاعذلا بدا نيب ممحكريضلا عج

 00 ديتسالاو ءاقتكالا او تصولا ز اهظاو بيل | قلخاد

 ْ ظفل سور وك دم ا ماري اراعمو م وشل ةولصل !اننإصختد

 ٍ ملللا ٌدك وللا دفا قارويشال ديكو نيا تاؤوطعملا ماعلا

 ' ١ ةولّسِلا نئنتف ىاةيعملاو فال !ئدلا لعزل او مكتل رص ف

 | لا دممدفولا ندا دبعويا نشل لاق نيمحارلا جرآإب نينجا هاد ىخم
 | اهميحت_جئاو حاروجنوغو اوىلاقت دن مصور ضمت مسا جراو

 ةبسلايعاق كل ندور مح لجأ اب هرثع صصوب امناو ىلاعت وم

 , دف سزعر تمل نوح ا : مهم لقط مهق هلوحجلا ذعلا
 ظ صولا ريض هيل اس ايتريهلا تيس رهيش تروم ذنه لع روت

 | اصلا نه جنا ميكلامسالاو ديلع ليصل اه وه هب ٌةنعا ّقح
 سو برجال امو ةولّصل | لع بوح دق اهيض عؤزملا
 ظ هيلعالوصالر ف لسو هيلعرتب اص عع ةوّضلا 3 ىلتخا دقو

 | 'ايبئالا وما ِسالفة نرمناذعو ءايبننالا نم هزيل سالو



 لاح و عسسل سس ؤعناك ناف مهرعاتما و مالشسل او ةولّصلاو هيلع

 زاد واذ ]يوفق ل ال قتسال ازيبس طع ناكتاو عاجالا هيلع والا 2

 ةهاذو عيل ابإب ضوهره عع فضصاتحاو روهجبه دم وهو حنا

 و قي ذلاذلا بقراكرإلا 3 ىدوُني اهاكح موال اذ ىالخو ان 1 2
 هي درزن لها وك هوم هنا كالا دع ةلارد

 | لهتسالا ةواَل اىنحبت اليتم مولتسلا مآرب نايعشأ اووف 00
 ءافشل فَلاَ اعاجاب بطانهث زم ادم اّماو ءايهن اريعب هزفيالو تاعؤ 5 ا

 اها تلعم+ عب لول وار ا هاوس نهركذنف 0 |

', : 

 + 3 جول اح
 ..مه 270-

 تاوضرلاو و دلع اصول اب مضخم ةولّملا ءايهلارمعب لأقو |

 كيا طلعوا هل ةنيليإلاد ةجااو هباحاب |

 0 ةباتصل ادع جرلاووم رثل تقسو وتلا لاقد لصوسخ

 الا 0 ايطار اماه راحإل اًئاسو داسعلاو ءاىلعلا وه م | :

 6-0 اىرسلف طمق رتلاذعرأ ميمو لاق و

 ..الصتمنلؤإلاراقف امزل ةولّسل ١ هزه راف اوصتع نا صرأكا رئالمو ا ١
 ْ "ستعلاوجاوؤدعلاك ججدالا مالك يخل عوصرمنل لاق ءاَعْس١ / ش

 ىفد ةلادغر فاشلا مامالا لا دصاتملاؤساٌك دصاقلاانتكو ليدنم |

 تاركرنلاقاذود دللِصف لروعلاّيه كب دا لعام هل لتيف مانملاو |
 لف اتنكل اق نهو امو دل ليقف 1يريلعرتر ل سونبل الع نيم ىلصا تنك
 ليلك سي ل ص ددجرم ىنعإص و ليرعإيص سس مدعب رب لعز صولا
 ديل صب نا تحن امر لغزو هيلع ةولضلان تيما رخل غصو
 اهي اذجد عي ولللا واق ايسو هيلعُو ولّصل انس اك يي ملصو
 ةلبمنملا ادا ددهلاد دعَرججل العود ال انهاهيق دازو تار

 أم ددعاو اسماه ردع ةواصوهو جومل ارريصملا نعلي اهلا يس

 2 عرج لصور الاو رجا يم وه و ءالملاك ةيتعوص وكذب

 نم لعن لانملاب ةولّصلا داملا 3و حد هال سمويلعْرَصَم منه



 م اناوسحاو تارارعإ نم هيلع صد رل
 رجل مو ليل[ ص م ميج نم جداد الاف 3ك ىلعو زسو دياع مودا لص

 هيبشضات كلارك جت ءرهللالصو نا وحوملا مير ف عريع[سب |

 9 ةالازلاو واص يطمزسو ايا در لشمو ا آر ددصمامر ظ

 || | اسقف مدقتلاددخاءامتد ال ابجي اك هلوقد انتر امك دل وق بارعاو
 01 "1 قرط ةيلماراساوما دل اهي ءاي كل ىق ق هيلع ةىلمل ان |

 ا 0 "باهر أم دج بولطلا: :روكتف ةولتمل اددعل جار اما طيبشصلاو
 ”لفلاعواهرتع وليد ددعلا نضعه صول ماونورومأملا رمل اقل عت ددع

 : ةدرفال نيود فيك )ماكو نر ئوهاعألااًررأتالو جلبت اانترادكت وعض دابتملا

 .هيلعةولّصلالوتملااهيراي شاكر ادد امال اولا اهروصتملل اك النحر فون

 : ةدوإف كلا ونغم انمقن وكل اهب اننماىلا دام اكلاةىلَصل اننا | .

 | ١ كتالاطدلل ؟كواتناف ال كرمارجا ٌصواليلعتلل ذو اهلا ىو |

 | م١ تلافوتكراَب فاصوازاذا ضوهاتاف انيلع هي امو سحا تيل | ١
 انلهإمالجال ايلؤصم كا كلئسأ أواديلع5 صراملا بوك دق و ىهسا

 رحهتاالسو عا رلداو كلج انل كام إب اق داع صت كاهلاتلاسامناىا

 ةليسلارشل اكتر وص ومواد دصم اموديببْنشلا ن1 52
 اهيقفد خدعت فل و ةينتع ديلا و | نم لا عهملا رام اب تحي |
 ةطصمامرإلعو ةياور نان دمحم ناس [جالكو بوجولا نم نه معيب تخأ

 ٠ | فضراةولضلا هيجل امال ارثم ةالصديلع] ص ىاذو دواعي داجمهف | .
 3[ تابكؤلا و ةوالا ثم نلقل يقل ايلإب ضنا قصي نا الولو هيلع

 | هيلعإصي لا دلوف ىب ذه فدحالو انيعوامجب بتيئعمو هيلع ]

 : ءاؤره هيلعإؤصل نا هلوثو جيس [كويإخا وه اكب جيب 0

 ظ أمثىا انه هانمهؤ ءادجو د بجيل ف ءاىلاب بحي لوعمم وأ مجان بحي

 5 هر دفاطد تون ةيس نيام دحا لك تار كذلا م ا ظ

 00 يوم تس امني راسل ةيكوسو ا



 جويرارعاف نيبيشو هل ةبس انما ةوللاادومتملا ال لعاشل ارك 0

 قمت مامحاو ىلاهت متن 'ال ١ ةولّصل ١ كإتب تادال هت اكحوصول ف ذهوا 00
 ره اذك د دع ريو علصوتيرلا !لوقي ناب اذّكح نو هيلعرتد ا وص ١07

 اونا و سعف نع ا لايك الما.كدعل ا كل: د ص نمر اون دل لصحم 1 1

 فلم ةددبلا روس الا :
 مذ ردىا اوملب لف و دقبمح كل دزخ مدعوون ولو دل عقل ١

 - 2 د كع كدا ناحل ونمك و دعل ماحد ليصخبق و

 دحورتزمجل 3 لاق و فصضد الب دو لاوفاءونعلو !ةظنو دوا دويعْصن

 رابتضالاؤ م اظلارهؤ اذن او 17 ىلوال اوه لو إل ا لوقل او مسرع
 دعت دأ اذ صازمشإل او لاوح ,دالا 5 التخاب نلت لذ ةالاقيدقو لاق

 شوملاكمل كلذ همنع ودل او نعل او لئشتل ا دعى دل اكرسجل ررضل اوزولا |
 رخل[ صودا اوقع اذلم ات و دن ذ ترعاق ةدّرمملا ةلفسل !تعؤع كلادل

 نما يل راطع نب دعس ةولص ماك ىلا ره مل ةولَصلا زهرعل العد |
 دعوت زوالاهزديؤ اذ ةبضل اذ دحب هييترتو جريج رجح ىفا يشل بانك |
 اطركذو ىروب اسينلل ؤطصملازورثب باك سس م3 هيلع هند اصول اذا 0

 سا هعمل ويس نبا ءافشل سنمار فلان قايكافل !نبااهيضشو ضف

 مانلاذ ةئديلعتر اص هس ؤر دارا ص اكو ربو رجل العو فايهكافلا

 رخل امو نو دب ةروكذمه هو امو اد دع ثم الثل ١ تاكل دهر تيل

 داسيحالاو مح دسحإ اص, هلا هيعم دبر لقد دم انم 3 هارعيهناك

 يدل اكءانعم يلع صد كااتيرم١اكروبشل اف رحيق قعزصرهتلا
 رع رصدت !اريدعتل و الاو افا رعملاو نا لال ولحم اذه قاريعإسرو

 قحويءارع الو صوموا ةيردصم امو ليبتشلل و املا ىروغ] !وعَو | اههعو
 دتلهاب ال دتعلتازنم_ءازت ةولصزمرصوا هانا كصاصتخاب ٍرَه أتموا هل

1 
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 وامان + بيع عيب ج يديك قع + ةيدوج

 اني د» هيدإ وخ » #١ و ها هر :

 رعت ؤقوز د مشل لاق ونيلؤالا نيلرتلا ١ نم اكل ”ىالا 2 و هراّشعا

 دقت
 قر ذهل اذ يلج ماركال ذر دئاهددق ةلالج ادي كا لمت أك اذهَو



 رار دصمامزاليلل.ت فاك نوع نازمحو 3 0

 كتر تنهال لهاصاض ءانعمو ماي اهتيإ دهلجالو اريدها هورداوإ ظ
 0 اكرم السور ]ص مدلل !ًدوحال ءا كوذل وها ديد موكا وش اك 32

 سا سؤ ىهملان دظنلل او هلأ حن ةلرصمو نر ذنصم اهو ,اكسشتلا فاكلا :

 ١ 0١ عازل نلتتوادل امو هاا هلسقيس انت ةورص دلع]صعاةتحلا
 " 2[ هيلعإش الف الذل سانموهامآلا هللبتتال كن افك دنع وتلزنم بمانتا
 | ريغل ايلوشل ارا اسيلو اهيسسانتو ك دنع هتازتم ققاوت ىلا ةواّسلا الا

 ظ خطره ىرزعؤ ةروغلا اهيإهريعو ةدايسلا حؤشلا هاضرنو اظنملو
 / ودعت دلو اهكافلا ساند ع ارو ناوريج هع ؛اه دودي امم 2 اص

 ٠ْ هزه تراب مهلا ! ةقلطلا ةّيلوعفل الع ةدوصنم اهلق ديلعئامعامو"

 ريكو نتف اهو اهنعاومر لل دبع سر باج ثيدح ص ةعوف بجاه د ّق
 ظ رتد ضرس عب ارعطسو ال و رول اذ: ةئفارطلاى ورز فشلا مكن اهيرشاو
 اان شدا رجلاو نمو مييعزتن الص كلنا لوسد لاق لاق نييعص هنسب امهينع

 هدحااقو هيلشؤ مي ولإ هاورو جابص فل ١ اناك اويدببس كيت اذ[ رخام ْ

 ا م ايدل ملا هريس وكل امىا رح براي عمو ببزغ

 : ءلماستدبرق لذ انمول عزتل ا مدع من مادخل !لعزحارص دِض

 2 دهؤ ميلا لا اذهب تياوديل ا :واضملا طيزمل ل ؤاضإالا و دحا

 وبس ارو ف اطعتسؤلا ةروصلا هع |
 ويفر انما اذااولميناط ل اتيب سو ديدن نص ارو طع او ىع ةلظمل ظ

 دزرراص وجو ءانعماولكإلو انبلا سال اقل وانه اطعاو ةلوهسس
 ظ نية كير دوا طلا ذهل وانيت رد امج ار طع امش ةلوطلانم
 20,3[ يسولاو ةعشرلاىا تعا فد جلع جو ةلتملا وا قجر دلادنم

 0 وصار خا غل اور برايردلل ةزحال اف باوتلارادعذتحي |
 ين الن ديزي مزج نمزص ال اقوه اع دف ذلوصوم مرو دلوصرمزسو
 دوف ف 1 اما يرحل ميار ان هاطعأف همس كسلا
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 | هلب اغمق ل وطعانه داماك ةنمملاه ركنا زع موال دلال ىكملاو 1 يي ال ندا رتلطيقو ةنضوب وأ ٠١

 همام دا دنعر رسم و هللهأص ىاد[ه اوه مدل اىاآع دلّدح نم 0

 ةرمافتسا ا جح و حور دلل سرق ئلْوْلل حلؤل اصرع زوق د دو و كيلع
 اندتيسوتد ارجملاك دل ديعسرراوتعفا عش !انيططخي تيتوبوملاراطفا ٠١

 دقواضكا كدت اا داهاوهامإنضفا لسوويلعدتراؤ ص ار اتيسوأ

 ديلعتد ار صر هاو هام امر ضفتل | سن اهنا عر م سانل نمعماهرخلا| 1 ٠

 وهامملا ةؤاضالا اذه نماهش زنط دعو صده ةنادنما هن 20
 .دقتل الراوتر كرمال سيلرت سيريسشنملا ماو صرميك لبو هصبتو هضمجس|

 مرادف الملا دورك رعر اناضعنماللذ هيلكس اونا ىو و اوحرتاكأ ٠
 اارسسلرضاتادلر قعر للان ديزل هتناويع فاشل يلامدللاه سو ٠
 ْ ضحي هالوك اففل ماوجتط عمت ؤض ار وصيت نامازا معدوم ناسالابجي | 1

 | ضفامملاواناوزاتاوماوسا ماكو م ارغا هت دلل وفك اريدتعتو اورعرهإ ٠
 | وصقل رهانٌ د اّصملا نم هيف تلا ةاءافخالو نعد عمق ؤيالا نا |

 | ,ديروخديل اوهزيضا امزمج نوكيا بجيذتاف فيض ذا لِضفتللا
 ًايدافخاا در يصسا الن ضهادنلاتيالو ذل حاله ضعبدتاف لاتلا رشا |

 .| فاضل اراها هامزعمذانسملالضف وك نابت فاما نم دو لتملا|

 سواد ريق لون دلناد ريما رهو ىل برعم رهام قال اذه هيلا
 لجح ديعيلل تامل اباذهدل وفيس سا ىمبادبد د اضملاو خالو رز

 فلاش فان ىصاؤطغادل تاق مت نما نم سحا اهيضبع باوثا هئالث

 مالازاوولو هنري دنا الا ةلاحمال ةثالثل ازمعيسبأل ابل أطم نكت ل

 ايل اطم كلو ضوه ارريغل ذه اضم داو نمر دم لعدن نه عوجضون ام
 ٍ لال ارضهادنر كلوف تاعاف اذهررمت اذا لف اعياد ال اذهو ويارب هل

 دنفالو دير اضم دلضو يش ينم اجرك دعرانغو ديار دب هانخم
 . مهو اضِهرإضم تاجر إم نمانضفا نعم لومي عملا !ذح نايل ازمعب |

 أ
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 رايكشؤ شد ونون اوركمت الو اطروملال وص نص علا لعام ثرهططن ل "| تحف انيلصا |ىنصو متت ىل ناوسم يلا ىدابم نم ؛ايشا دنس نم
 اى راوسز لل نديم لضحل وهب اهيصوصخج اط دصق ىمرسيل مالكلا |

 أ رسد داهاوهاماّصق ادلوق كا ءاذ اذه ر رع اذانلاّسل مدمن اقوبس
 را هارهودلا :ازيرهو ديلا وهطيض | اميز نمفأ ناو نمر دهنوع ظ

 ضاحبا سرب اظر ضع لعل نق دنريرولظملا ءازكا اذه ا هانعمو
 : انىرنوعبرسيقو اضاعد امس اذ ١ لسو ديلعرير لص درعا وه مدن ا ءازجم
 | 0و داوي د دارياملا جبان كالا غم اولا سم هضاب ارضانست لسد | طير سره مام نوكو ف ابل (ضاعبالا سو زمجن]ك لضم رنمع ال اشعبلا

 تلو ثدحاذه قاضيا اولاثو كيلق ال ادذ هرج هال يبَسل اى دلير هو
 2و و رضفاطقل دري هت ا سال هنا رهوب اجاو ميك رض ' كاظم
 راىتعالا دوك وملاوط اول !مالكل ااذهزتم نالعدق ةياور ف ددو دوف
 اموخيركصملاو اقادلاداو اذلا مزار الو رحؤصو و ,ازعم 1مم طعررت

 ع ونملا وزهدود نمو ةيرهصل نم دهاونييعداز دقو ديري ناآلاددو |
 حدب را نعزورشنلا باك نم رج اهيلّف مره تسرح لعق لح لا 0 ا ا ا 1 ا | 32772 طوصماانف لاحاوتو لاول ميظمرعةنرمصاو ناكشا ١ ٠ 20 , اف ال نيب ةلكاذهو م دلع رند الص دل مديل ةبسن |

 ١ . 1 ةئاهدل قداؤمف هم أم مربط اهلاق نم نا هرج ايبا ىوسو»
 و تل سم تجبلارهاو لاول !نيبامو اينذلاق نون الان اهنم دجاح
 حن نبا ربج اه رك رهو لاو عو رو عز صرهلل ا تم ذه
 لع تعقو ةبَمْنمو ىف عال نغم اطركدو ةعوثم امنع ةئد !ىعد
 اكرر كح صيكأحل دجزحاربجب هود ىلا نيدو ةغل انهزمج معادو | | ناو هيسوبا اننا احئادو لسو ديلع ردد جسوننلا ةرشجب اهلا
 ملل أكد تبا نبدنر ىعفاريطلا ريحا عونصوم هذ اىقدلالاقو ةنع
 0 1 ادممللا ق ةزئاملا ةولّصلا نم وسال حا شاهد روس طلع

 ا
0 1 : 
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 هام ءالامو دلت ابين اول وجولل اهتن برب او اهتيلصْول ا ةولّعل ازعل

 رولصررإو هيلا ةيىاص ىم دلج صو يشل ست ا زها ىئاس وأ ٌ

 هزهف لسور يلع رت, قص هل بولطمل اف. لسوريدعرتد !قصوهو دوجولل

هل فام امنع هيلع د ناو هع صاصتخال الحا عيزجبام عجرشم ةولتملا 1 ظ
 

هيددب هصتخل امنا هلشسالو اليصمتو امج يحل نمزكا نوكشوح
 

 ءايجاصدصاصتخال هال ه اطعاام ديخؤعذيزب هانا دضعو هن ايسأ 0

 قذضلابملا جرم جؤح مالكلاتا عضل دنعوتحو هرضو ننالموإ

 | و ئذنلك تالفل كلما ءاطعا لوتاك ةَكلاذ لباد ةجتلا ءاططعا ةكأ

 قبال ثببةرتاو لد نه ىا ئس قتلا ى نسل قح نال وطؤلا| ٠
 نيعل اهئلمو اهلفمل اهين وق نوال هذ ١ نفل ثرحيوا اهرغ فاق وشنت 5

 ٠ الُتصصختل ا س هويوادهؤعروتمو مالكل !ذهرج نف ةيالوزفاتلا

 | ةلدلاو أ صدمتوأي اعد اذه لثمل ايو ةردقلا قكمتم ءافغ توتي |
 مكوو يسلا ةحؤدفالاب ةجلا موس ال َوحَرخلاواربق راو ف

 هس ال ئخ رخل اقعو رغ طعمنرابو م ظضلب يذل انج |

 ميسم سما امهلفةولضلا ظلم ناو دش ىدلاك رجاو داؤالا ةوهوكرت ا نسم |

 | مالشلاوبوسالوحرخم لاوعو خؤعرسو ةشراعال داضالا ف |

 اهثاو ءاطغنبديعس نعريخاهرك“د هزه ةطوض]ص رتل اوس | ٠

 اريكالضف اطركذو ءاسْم دعم ةدالثو اح ابص تالزع ثمدلث“ لات 0

 مالا اهلازها هم ةّمالا نهوع نامإلاب نيمدعتملاىايلتالاق |
 1 اذهتواتلاهزح لقزاك سال ]وا الا هده لّواد الاف ةضاخلا

 .| ةيلقالانوك د الق كوزخ وجو نامز زابتعإن دلو الا تتاكد: داك |

 | ىضرزاؤوديلعؤشم نملو او هيلع]صومملاو ةولشلا رابتعإب
 نال اقر سف وأي اك هيلع صم نو روكدملا ناك نا هيلع
 م دعناهزلب اتملعةولّصلا مزه دعب أي وا اهؤاواةّمالا هزه م

. 

 دهراخ نيؤسرلا ذر ّرصو نياق َِخلَعَرَصَو سلؤالاو



 ١ ثلا 0 عوج نم مولّصلا وصح يعم لعوا لعض موعرهدية 

 لعّلسو سيعغإ التلاو ةولَسِلامهبلَع نيل املا ةبسنحل اب عاع

 تايصعالءامومذ لما كال صر الا نم لهارهو ءاىكسل اميذحو

 220508 قرييمو هاج 1 هزار نه خئقلا موترهز ءازجم

 ل نوكتال رقت ةواتملا فره ”ةروكذملا عويل عزرا دل افق نادت
 , ىكعواوهسب صوضخ ةّصاح ةولصن 5 دصخ ىاصاصتخالا نعم
  تالطاذهو مهنه ديلعلص نس ةلج ىف وربيعم هيلع صم زا ىنوم
 ١ توالت ردا نه ا ا ةروكذملا غو
 ١ شيجلرمواوليا هنموصمل د اشميجلا قريمالا هاج لاقي اك يكاد هجرك

 الو لل مالا وضم مدمن / 0 دارا تاكا دا بل اوخالا

 "ازا 2 دلارار نم يمحو حده لدغ قيلصم

 قاليشف قريشا, 2[يسول اارخث طعاوشإلا أىقعنا هل ليشمل ب
 ب وم دايرانه دارلأو لامه دايزوهر لنفعلا ص

 ارعا ميج ور مدنا نم ايش كراشم العلا قلؤملاب ىيملاعلا
 لزج مزمور ةصافشب ال اوه مىيفشت و شولالعسوادلو .

  ىايريكل زجر دلاو ذل "يللو ءاجلو هز دول 'ًواعوه ترتل آو ثشوملا
 ءاماماكو لاسر ىاروعتق دصوا تنما ةقارهللا ناّنسلا زعل

 ئ ةرغالهو ىفلا دنيد:ته ننلاو هّنعس او دنعد و بوح ام ل طواو

 واف ساوهتي ؤرأ مدعو ةيل احرق ولالا داول هدا رباع

 ظ موملا مقل وددواشمالا نه .ىكادا اقاطم زءانيارهو هالملا قع
 ١ لضاهو هلت فتز مالا ءاهمد ةلاجرولتلاو اماود تويعلا ثواع |

 | ذيول لق د ةكالملا | دلو م رك 2: داب نؤعل !دولعلا نه

 | قول عاوتسلاف ةره اسما و برعلا لص د س دعلا ضخ ىف واد ملي

 | مولاذئاد ةولصواّنسدل امو»ف اضالاو نيل س1رج اف ىعارنف

 كراون 4 قاما مروب نل ؤيضل انزوالا ماركإلا نم ةّمبظاف ادا دا



 ' ملآلاو زمرتلاومر ئزلا موال قواك غاب سلوا انهامك ظنا قت (

 مولر نإولاو دوها ع تملا بيلا نايالا رغم ام كمل ةدوشلا | 8
 هلا مزاج هل جنو ديا قلل 3 هيلع لد قضوا 'لونسراق انشا دقو [١
 وارْشاعدالو ذبل ”انلا الف يكل إب نذوملطلاوا عملاق نسولا 1 ١

 : الار كم ءاقلاد يؤمر ورع رام .ئمرعال هراملو هب فاعا ببض

 امو اكد محا ص واشلا موهمماو رامكزيؤطرء الا حوتفموا دب زك دهوح ىه ش

 1 تح ف نمج ننزل ءانمؤسو رعود قص ئتلاةيورو نم 2

 دايو بريا كت يقف هيأ 3 قاتشملاول حلاو > هت اتسالا

 اهعبمج ىكس دن اك يم : ةدحاو نكس نش رحاو روس اهيلعرو دب ش

 ةيضلابالظتيراصف اهلتعب هاوثم اههف نوكيوحا سا فريالةث الوأ
 دس ور كلف ناعإلاناياو رسل شن اكامكو ميل اب وتو كؤس هيلا|

 الا اماججايياها دن اذل ملعالذا اهنف كسو دلع دي 'قض هتيؤد |
 اهب هملمتل ةزعبلامل و وينعاد السان ؤرل دبلطب ىدضن انا هان ظ

 : ايلاف يا ةيؤر نالو دلل د ماقملا ءاضقال و ديلا دق ايتشاو ْ
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 ع هير قال او نب دونت 84سم هدفي هدي أ ميا صد صل 5 ار . تاز حلا هش يع "ذهن ف *يتومأ

 هونمفف تتاصختملاو قعاوتسلا ىف ىدازلاو نطو عيل يتلا لساكلا ظ

 تبع طراد دو اوبس

 كامل "كيم تنس جام

 للا هرضلتلسو رلعرتد الص هب ابل اد دب برقتلاو لسوتلا ف هوازما ىسك

 دارقال ان ةّسل نو د وحي ظفلب تانجياب اعد اهيخ#ب تح مجاصالكو
 ات كدرملول يشل اكاهش ال مت اهنه ةرحأو ى ندوكب يا رتكشم لا

 املا |هنو وصحت !ايندل ١ هتيؤ د مدع ىهاطوعو ابا اهي
 ظ "بلا قا اول وح درلط ميلسيم ده دبلطو بورا اهم دعوم

 كذاذنل ال5 ةئ تال نود كاذل نم نيعو ندعاو موساةلادب

 لا الصر لب ئطعاو ارسل اوهتل اك درأو مانلا لا و ايوا

 ننعم لادم هرمز المو لعق اوفو طتسب الهدر 1و هيلع
 لحد لهسلا يشل اقامزعأ ده اهيزاذتل الالاكو وي قرنا مار د

 دعا يم ةرهازكهو



 رهدؤذ وول عتومْوتماردلا اوشوتو اين ةلاؤ هشيم ذئنيحن داملاو
 1| فىدمترضةجبارّرش اون امفرل احل هرهرعنىئشم راملاو ىونصملا ءالعتسالل |
 : فوكلاحوا ةستسومال احن وتو لاه لع بوسسمر يع و انيسارع |
 ىلاينلل اقوسو ديد عد آوص هني دوا ةتكم مالا لع لقتسم اَبامئاٌعاد 1
 دال ّرافراّسعإلاب نامل تاذلاب نانكم للملاو سيراللا سولا ساو( '

 بكا ثيح نمو نيد ان اهني ثح ىقانويرتلا كاآلا ةهيشلا امه
 ظ ايتسلإسالاوأيمر درهر. هام وك كيقس ةيِقسيب هاقس م ىوساو ميه
 الط عيردكررنم هاقساو بسام ه :اطعارممل١ دويسلا جب

 "ا نيسو) 1ص ميعبب نم مطمن دا هبه لصوت امهلمحن صال ا ظنفلو |

 : ضايحاعجو هوم د جير يتصل 4 ت1 ءاملل همم غل ضو وصعب ىا

 71 كمن . داحالاو هكذا ٌصاقتسا دق د دب نايال ابجباتم ىوبنلاموخلا اًذهد

 | هاورةوزاوتوجب مظل اهبرصخ ةضاقتسا ةحرصلا ةرديشلا :ىكملا
 ١ نيه ةصلاف وهما هن نوت ضب ةيرامملا تعزو ديم زك اللص دنع

 ”2و الياور نيش ةءاقوزمم ”يماقك ايه ع كلذ هتقي و نيل الع فيقيام

 ملماعضاذ اعنمإ اعضاه دعب نم ورممملاثما نيعب اّنلا نه نيروك 'دملا ةباتصلا ىع
 ميلاوتنآيشم ايم عولؤ س ةّرسل ةّرسل الهاذىلتسل اق هتان لع ماو اح لهو
 بروضصر اهرمث و نينا نبا شلون عك يي بش نه دصه مسا ءارلاو

 ظ ةيلوعل قوص ن جه ومحل اه الامل قيونعللا َةّير دشملا اعئقسإب
 فذاك و ذر لزمن عربمال اب زمك حد دك لوغفملا ساير دصملا ل نيف

 بزلاكادزكأإ بشل سوم اقلاؤ ل ثوعسملا

 دورا هراذلف ءاملا وهب ملا لبو ةمئالو دلتو أت ىلا جات الاذهرلعو

 , ىؤر صرسشرهف هلش يور لعا ةللا د دب ولعتمل اماذزه نعدرش
  ةعيبطلا مادمت دكنطعل ا دضره لاه كرا و قس وبك ور

 لشوولا |ةلاح يل تاصحوحم اس هريغع «او داو دماوشمللا ىه اهُيباُْك

 دلو وحب عت لومؤعب نات ملدا اعمل بانة فلام ةيضانع |
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 ١ م ايئادلا ةناجر نما .قالناعوروبطاةؤعب نو » كا

 ل نضالات روح تم زل ياو معارعفم ولو 3ك

 ضيوؤا دا تخل اس لعاهلاو فاغلاف "5 اق 8

 هكر نعول مور رهس انوس .عوسي شل اس نمعاف
 اوارودع انم ةرطاو 3 اب 'ونه هإي شوهو اًصياصْمل تهن انه

الاروجيوةلماح و دبشعت الو ةّقشم هذ: نحناهأ
 ةودزسرلع ع ء

 دملا !ماخداو اي ذلكلا مالها ةزجا ل ادب ا نوحي ايرم يهود ٠

 ةروسفملاغ دلو دك وايو ر بس انين انه داشنو سمح ءارق ةبو اهي | :

 يلطارم نراضم لعن رت رانا انآل تو

 يو ع "فيتم مروج ح 0 1
 هل اصال ايوهد ار اذ ديلاوهنميضا اممزم املا هيل ابْسأم وأرلماع

 ٠ :سلاططكارملاو ارهوككو ىاهملاو َيسإللا جانا رم 0
 ًادبأ ءاهضعوملا نصبوّريملا ظلي يبرر دوب هال هناانهداملاو

 نام ادبالاو قئلار عملا دضزماعلاو م ,ارظلاونل ذيف ظل ا وعر وصرم

 ظ اينذلاق اكرام !ءاضسن اىلاواررغال نشك دن دياب العدل 1ربتلللا
 دوساكا اكن وخل هزه وابرشسم هلومل تع ادبا ه دون ءاظنال ذو

 دوعن [نطإلا نوال ]سو هيلعاتل الص دض وح نم بطلا والذ ةمرال

 قال نهوهذ نغم رتل م اللائصول اىدلا هضرح سمسا دارا ا

 دنل ام ةؤصروم ءقصوا رش موعلا طال ١ نمتأل لفه ولع انيدايدلا

 5 دارالا هكدا 22111111111 نكقملاوهور داقل يب
 .| اذهؤولا ةردملالا لجو ٌدءرتل الع ءانثو كده اًوسل ليخشن نزجاو
 عدلا هيلاّتح عادم الواهب ةمانل اهراثا نم اهلك لع علا ةي لبا

 - با لا ا بلطل ا ولب ارهش كرا نم

 ايا اعدل الو خر لح دادلخدل اول اهم ةشوما دير ع

 هر جذاب طماخوا ِ

 قرح

 مطيع راش
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 | راما مول روبقعماي اغملا راهن الاول وصولا ةوابل او حمو اني

 'ااباعمحو امدونو ايمن هسفنب إىل اىليل انهي ىفا قم هله ام هيلا 1
 اندماوررانمكوال وح دو هي اًهّرشت و بانج ذم دج اروهط ءبجاولا |

 رمطرم هاقاللا دنعةارحي ملط ص فروه امل كلب كس ماركالاو
 ١ .هؤاوتس امطولط|قحدلل هذ بلعد موكو كتابح كداذ اطا
 انمداراعتسا ركل مالتسل الفضل دذ دار اح لقفلل اذه ىع م ماما
 | ىنضاؤتا ول ضللا قرت الاق دف ةمالتلابلط ةزنكو ماقلا "ده
 امض كتل انه هيشد دال امطع نمآمالبسو يلا دلع ص ذيع

 هتدادب هيلا ةيعللووملاديَسملا وسمو ماقملا ليل دي ماقعتلل
 تكشدل ءانهياب ىلاَعل ديبيل ىلاعت رد اطل !اللوكوم كلاد :نوكيل لطاف
 ةسرحبراشسامالكلا !دهو و دب لدا هاّيحامب كل دوا تك صملا اذه

 / "اذه صاد ْماَق قوشسو قفاحو د ئفالّيباو ق داص نامياو ةّصاخ َ

 دنقلا ادمارثد ال غقسو ديعرددّقص دحورداىدهملا مالتسلا
 ناجم دل دا ؤوتسو تح سوو رعد ل صدحود ىلا مالسلا

 قو ةردّصل اد يشل ايلاغؤ اوك در تتسم ور ردصمو وقام امو
 ةكيبس راقل !هتي ور نار3 ىمرع الذ هراطو روع زؤم 5

 | تحلف هل 5 2طبسوأب ؤرلا مدعوم هنابا لسجل بجسملا طعاللخا د
 _ هتّيعاو مرتع كلذ طعب نزونامركاب هريس و تايالا ءازجرا دهّولا

 | | تاضمزومملا يح ساناذل اوف ديل !ركينلاوهو علب ال لو الوعمم | عودودلا! دهلعة راد اهبيلاّمتب ةّد املا كاف ةوقلاو عركمتلا نم بوم |

 ٠ | طيماد كلن اهف ديل ١ دتبابص ءادتشاو خو دعوي اؤسديلا قوس
 18 4 دجال راماهاو كل دل ديثأت نام و ذسور ىلط ةداعاملا دل

 2 | طشماللو اهلاو ةنلماعواول اق ورمل آلاف قول اران سوبام

 (| | لالجإلو ءاقلل ار اعْس ةيّشلا و ولي ال :راث لوعمم ذّيح يق ىذا

 39 طوع هبت حس اه
0 ّ* 9 2( 0 
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 موالح ؤحيالو امورغ كلا: طعرلالا ناو هيلازجا تخاو طي دل | ٠

 هوسالؤاطعتسالا سدللذب هريس قامجمَويضلا رول اوتؤلانهأ ٠
 كلفة نام هللا ه١ د اعنف الاراهطاو هدر ىصصن مورملا لاه د

 الو بي ص مرراع ديل جالو انذلاق هنامزت ال داوم نوكر د هلأ

 ناو دعوا يْمَملا زه قدص ماودت الذي و.)!ماودل حبذا[

 ظ تاق راوفوجعأللا رورو عاطشن ارعّزي 5 ادوجو ميدوه 0:
 ظ رصلااماوؤ مز الذ دلوثوهوذأ اىنمل العمل ! اًماوهو نلماعؤ دش

 . فعص واقد كاد ؤعانص سحلأ لالا ةتيؤ ردهلّرفره وذل ارعأتملا

 ةيعار منا اقوي تانور ادق ىفل اذ هرنخأتب روضملا

 ةيئراعئلؤالا دصمل اب اره جحا نيبلطمزعرلاو ؤسلفشأو لمملا 1

 رامات 1س ور آل طاح ةّيدل ف اهن ركوهو ددوملاب نعال 1
 "راكم ميلا انهاو: نيا متيم اواي ااا

 امير لام 31الاذهغ ترام ناو اهيف ذي در او مال ارادت هن

 | تامرحاو باقعل ا اهيضعاعرو ؤونلا كلبَّسْشملاوها تاذ 9

 ظ ضال دكا دابياذ زا لدور ع بخ ولا لها نصرك يحاك اهنم

 لرواهيلا[صومئن م اهلقامو داوتسال اراوره ذي نالداه دعب

 ٠ْ هيشو ذماةالار ادوهودلاراقتسال ا نامت اهيلعرهيجاناذئح الا[

 ا رف ر واو و معلب بلطي

 وول عم اهزعاث لتبعص يق زراف ةدايد هدف رشاواو

 ىلع والانمي اب دادس كالو, قصل اؤ تييلو خزهساف 2لضملل ا هره

 اذهوداّصلإب 0 دّتملا ظفلل.انمث انه هنو هك امن انا

 ملغ هللاو ةعادو نباف بك 0 جوالك سون مق ان

 هايم او ةيلابكولا ىرسو واط نعو ءاؤشلاىف لاق لستر هم
 َقْلا لعمل دب نيدبعونعدح ل خآو مركدق لتقت رمل الوقتأك هنا 00

 ل 3 قديح هدانس وربك نبال يسال 1



 و طم والا هت خسف عسا نم دلل دق لضر,اب هاملت نام |
 اللزإذ جرا جلب |لنضمل ! انه ىم دنرملاو هتيده ذخاو دلع نا |

 ذانس اخ ىو موا هريعزُم طقه طاقسا حك د صابلاط ذيحوت ش 1

 | سكا ثؤهذعافشل تنل ىريكلا سو هيلع هجر اًوصرختؤبل اط |
 هنعاؤش ساما اهر عم ربك١ ةعازشم ! هذه ةاومش !ليصمت لق | ١

 تلا ذشلاواصّسع تمن نوكتف لصاَقَس اهيال لس وريلعود الص 1
 ةعاقتمارلو راضملا [ضقو ةمامل اىهو ىربكلاو م نيتونزضاك |

 هات هلاؤسوق دابوعكاو زجل او و١اينَدلاَو له ةناطعال صوت ريع نم |

 مسا نع

 ١ ]0 كا هرفد ذنب دهوا ةمالكو ا هلعفا طتعافشب لبقت نم

 ١  00 1م 0

 1 امهف لمشلا يع جوتفم مفشبب وعش نوف عاف انهويلت هّرا

 ةسِحر ه وق راهرضجلاهتعاذشب مارللاو اذهان امتد وكيف هيت |
 : ذهل ةيمن اييلمل لصف راه در و١ ندع اكد د دل ذنع ددل سمئا

 | ةجدماهرتع صل عاجل ١ هتج ردوا رض لمد لها ؤموهو أ
 || - | ١ ء اطعام ءاّتيالّساول ماتا عرف ءاع دىمض ناو ضمسا#ك تعدوهو هرتع
 | | تاكو نيتلاعق مغ ف طلع لل لص و1 ؤسوئمو انزو ءاظعا ليطمي
 ْ اي درولطصو هل (ؤسموااو و اهاديا روك 2 5 احا

 يقتل طيوال انين كون اش ون ال نيرولل ىف اوملارمالاىا ةيغبلا
 3 مل ؤسواّءاوضاماعلاو اندلاع ف والار اول انةضالاذادلاق ظ

 0 دتغي ريع الصوت ايالاهظ ةزحالاو اينألا نوكت لّقالا له
 00 نوكذ ةطعوةزال اف دلرصيحو ا اًندلاق ا و

 | ةللاجيايواةالإم افاوجراعم وسما ةلوئسملا ةيغبلل اف لظ

3 ِ ٍ 0 : 
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 ام لاول اسو وبا اك دل دطعاذ ةمالاف ة!انيدل ارا دو دلنم

 تبعت: كال الز انم نمل مل وامل او داش امان دل ابو نيعلا دج ام
 دايعلانهاهوندل اند تيس اناا حالا ع اهم دقشل ىل داايندلا

 ش اهنف نزع الو هعاهج ات: ةرحاة زال تيعسوزط: لزتع ]زا اهذالا



 ده رسالل ادعت و ميس 0 0 2 جا

 لمنلاّرلطملا.جاروهو هيبتا ناكل امك متتلا ردلا الث ٠
 ليلا هناي دل وتعو سيكو رك دار ديف لا ضعت ريع نه 1

 هربت نازلاذ ةيإل اذس الحار اربآ تبا عا رتل او لير دصم اهو
 حس فا لما المل 2 ا ةراومسا ترظ دىوأ ٠

 ش ةزالاؤ معيامت دب اس دهتعملاو لكم لهاذ ليسو ررعءرتتاؤص.] '
 داخاورعلا وح طثريو نمل مج نيحاصلاب هَ احاو هل ةزمعملا نم
 .انندلاؤ هاشاوملاشلاقو كلذ وحك و نوتعسم وب ديزي ال ناهدعو | .

 تيرا دقات هوه اكوعومو نيحاّصلا نط ةزال او ةئارر ةنسح
 امهصخودلل د ريغو اككئوعر تبيجا دق ىلا لاؤ و ىسوماي كلوس ظ '

 امثرعاعم لات دز ايس هد ١ك كش الاو ءايخالا امان مظعل ادلب | ١"
 هل 7ضحاو يكد و سولو حونكر جي اغد ذي اكساب سخاو نم

 رحاافهو م الشلاو ةولّصل امهميج ىلع امس تر كئاعوب نكارملو ظ

 ٍةولّصلاب مالا ةواّصلا لفل اهي سملو امهتصوتن !ىضر سامع نبا ةولض

 انه ل العدد طزسريبلا زسو ديت هت الص هلءاعألا |
 قيهسل راوي هد اهم دحا ره تاي اور أهلطنمل ف و ةرخ نب بعك ةباو د ١

 ةمماس ترسل! كن الاجر ان ديس لعدلرابو خس نص |
 - رتلاتمإب اسمو اهس ان رقت رلا شر اهل ل اتاماّعملا
 س وهطظو ءاؤطصاو ةبحو راحو تاج انم د ملكتو < و ىم اهعإب

 ىلعالاملتل او لو ال حورلاب سين و هطساو الب ّيلطملا دوج ولا نيع نع
 فراس ليحل اجلا ةمماهل ةلاسنرل ب كنمرمتذ اللوز
 ملاوعل اراوطا قمل وتسملاروجولا نيع نم دادمالاب دوجول ا فيعاصم
 | كشلاو طاخإلا لعام ايطكر اوس اف اهن اًيشنج حار داو اهر اودا تاكر خو



 ” ] سستم مو ديَمي ديعَتب ل اقلطمو ا الؤسر سانلل ك انلسراو
 روخو لشي ع انمدادمالا دف اكل اب لق اكل لوسروه# صصخ ةلاسر

 ١ فرمديب لصالاوهامو هو ره د اتنير قطعا الدو ةيادهو قزروٌّومَو

 | | امو ضصتقماهب لسبرملا ةمجلا نم كلذ قاس امو رح د اعمورهيش عم
 3 امص لكم كيفصو كزلح معاماو يملاعلل ةععزالا د انلسرإا

 | نعم نمر وهو بوثسالو دع د دك ال ى ةلارمل نو نصل اوف

 ظ مالكم واتلبلك سومو ءامسال اف هيلع م ضلارزمعد مدت دف ى:لملغ
 هيلعتي الا ةكاادطو اول

 ظ هللا بنح برخاو وزو املكت وسوم هداراكو ىلا هلوث ىف ردصملاب
 | تلو تافالثو ةاكفلا بشع زك فلا ذيأع ىسوم لك لحو ع
 | ١ لّسلاديلعوسوم نم عاقسإلا ولج و ٌرعزتب ام م الكلا ناكر ذلك ؛ عرسع
 5 ىدس ومار ىلاغت قنالاق ار مايد ىدملا تاير ىاىسوم لاقك

 ( | مسالطديجاني هاجان نم لصف دا تيصو كنب ىنييلوسر ال كانلكانا ظ

 0 .دنم حودو مرعد م اهاذلا هتك دنا ل وسر ميم ساوسيعميسلا امنا ظ : ظ 2 ْ ل | اق لوو فتقع 21و كح وروصعو اس ذث راى لاوهد ىوخلا ظ "2

 للاهل ةرنعرعووسخ# هكدا دنع ىم حور هنا هلا اجو رن وك تعم و 8 ١
 راكي دفن اه هيل ادذاضارت مالّسلا اهيلع عمد الس ربج هب مسررا ' ْش |

 ىعمو هقا>نمقلخو هتدوهىذلا عورلاو ١ كلل ام لا كلزم و انص اىلعو 1
 راما قؤطن الو باز طساوربت صّولكلاب نوكملادت ١ 1ك اب دمصو 1 ظ ١

 أ لك ةراّيبلا نه نسو دقد اشي انييشتلل اه ذف انمالاد نكةطك 0 ا
 ْ مسي هيو ةدراولا ةّيص اذ مالتسل امديلع اينالا ءااؤه صرحاو 0 م ا

 ةينص اداب سو هيلصهزر الص اره ادّيس ضصو و نزعل ابانكلا | 1 ١
 مهنمرحاو لكو !ببرو لق رت اه عا هرسإب تم اّيِص انك كات 1ئعماجل
 هيلتودالص انينلو  ةيص اعشيح نم هزم ضع عرصاصتخاو لضفالا

 3 | 28 اهلرتو يمان رسام ايو مارعتتفل هم سر ْ



 ةلضاضنل نالعا يحتمل | هب ةئاخؤ فرعل نبا نيدل اوحويشلا

 سصقنلاو َةدارز املا لوجار ىهدااباسسالصمملادنعاظط خارراياونا|

 هل هلا ملك ةبحاصرخاول النعت هتف صتنل او ىج ةلطصال كتاب 1

 ةبحابهضفرماو لك و صربالا و ةكالاول تل ا رابح ا

 .ىىنع .عامجال اف اقلطم لينمنتل ااه ار هئاوه هاضف ل اةيريعصأ
 ري وادم ه5 دا ا

 ىسوم عفان نم صال ىلع مالتسلا هيلع د اما مزقت ع الصم |

 كلإسن و ضيصخ ع نمو ِْ حج

 كئايسسساو افيفح نيسلا نكشو نيتسلاو ءاز] اصب وهو لوسر هيج
 هنصو [هنكشو ءايلا د دل ص اخولع ماعزطع كلريخو 2

 0 الاهمال راض تاع يت ا حالا عل ١

 نع نورا اك اشك عجوَهَو هّقلَح نم رثلا هرج بخ لوح

 .. ... زدات تت هانا :.. اهيل كنس

< 5 

 يح اليو يديد ةياطم دمت -.
 نمُؤملا لطم نمم هن و د نمىّتحواءاصو كلاوو ين ص 37 ظ

 ءرم رم تصلخوى ا دسم تزص ىداارهو ىنص مج تئايفصاو

 ةعادكورحاول ادب تصوير داصملا فرب ىرج ضخ نم لعاق معا 0
 رسل ”نورالاو ةماعلا ندب تحكي برو حول دإ نم دك و دصمو ٠
 برو نعي و نمر شذ و وج دلئ ايل . ةايلراو ديزل مننا عال 0071

 1 يول فاول حلا ةماعلا ةيالول داما الضر

 لهزا شعاب ةيضيعبت و اذ دارسل نمل عا هكداو ةماعلا ةي الولا هب دارملا
 متل اهلها ٌكارايشعاب لو الا وزو اكل او. نمل مهنم ناث ضرالا
 كنا مو شال اهو كمر «كضر |ىنكاسوا(رخا توضوملا مه عسريتعملاو

 ا للا ويسعل و تيكن يل حايلماو

 2 شال ار ايو ةكث الملا ةريز لمشدف كقواخ ىا كقلخ تضيع

 ' كدص اخو ةهصلخغساى ا كشفل هدهِصتسا ىدلاوا ارا

 | ةاامهمرع | عب ارل او هدج ىذل ا نم نمركغا والا نازحي ةيراقتموا



 اد اؤضانيدب عه هابيل عنج ىلع ةولص هلهر 20

 . | راق دعم ايلع ةولضلا.نمالاب م رع ودم
 دلل صرح اجدع ءايش الا [ضفاهناال ةيترو انامز ةمّدقتو هتوال | 8

 ىرعإ ل طعنا آن صايد دجنر «ديلذفف اريك دنم ج سارع سو هيلع

 هر دلع اص انين. دوري ض فار رىومعإق و حول لهو ماليش و
 . واول وك هج داوم ومالشل 1 ةولّضلإ ميعسج زعيم حوش ه سوح
 00 نيعي وا يخي ج رازلو ف انيتساولا ةفطاع
 سورا جنم اهن هّماَحد دعاه ددعئو انس ةواصّرخاب بيس

 11 ل عع اياد فاو ارب قاطو دايجاو و نماءاور حاوي

 ْ 0 ادءاؤست مرو هب اهدع نكن دحر لكب مدعامو دحؤامو

 يىاوومء اهلك تت تح دهزكو دخح امو هس سنو كولا |.

 ظ 0 هرامكأم امن ةلدربيمل و هيضرياه نوما او :دعلع ىوطعم

 وائلرسكتافز انزولسو قباوسوبلا لع . دوت هيلع ميكا !ةجعرع

 ظ ناو اهلوث راوي ولاده ىا دشن اذ درو شل !عمت ىهففن طخ لاق

 ةفاطتهلا دزاهيس د شيرعوكدام نزولا لمت اماسجا تر ةوول
 دث الك دادمو ناهس لن اربع ايعدحا هَ ةنانرمو عر دق لعبال ىلاعت هلل
 لاو تلاناواهر دا قراشمل اف داق و داينو ىشكاسوه ميلان
 ل اق اهي زاويامر ٌدفلشد اه دذعلتموارش الانبا اهبرمد تف رثنلا

 ٍ 0 ا ل وب وق وقوع انوا باو ليك رايعب

 هدلاكدصم دلو هدعلا3 لب بزولاو قيكلاف لحدياال مدللا ّن ال بيرقتلا

 . ئتلاتردمر اًردلاك دسمرهفالينمل لاَ و هس اداريو دب رثكتاموهو |

 7 . ”دللا توعجقراعل لاقل اق ءازدلا ىع زيوس ورناراوموكل دم ى دما

  فاييتتالاط“ تالكذ لاقرايصملا ول ايكملاه امم ان توك هنو ادم

 ررف ولاو كلام يدوخ افرض ظئكلو د دعيرمأ# امدخالو دما

 "هلل "القت دل وعجل بدال كالتي ]يو قا قراشنملا 3 كاد

0 
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 قاسم اولا ظافلال انساه ادنعاهي مارملا رفا مامال لاق. ىلاعت
 هيلع نطعامو دذمو هبياجت دئحوتالادل اهلقورهتنا لاق هلداع

 507 ةولّمل ارهؤ ظافل الا هزه هدير يملا لعنوان ومما ' ا

 هل مولا يل < [بلا

 | هقيصلاكص سة ركباهونع نم جز دقو سو هيدعةندآوصاطلاق ا
 افا نلت اما اع ينما نادمة انيعو نمو

 ٍيلابتنزوول تاط شلت .ارك عبرا دادجب تلق دل لاق غلتنل ان اهبلع ظ

 رو ضرومرو ١ لقلحددع «رمبو هلدانراهس نهرو موللادنه |
 ةئشاعواولا امك و ةوبرالا شمل امائضااضنا هاورو نازك دادهو

 ْمةرزإ ضوه دلا لثم ةولص و وا3 وصوهاهو ديتسلل فاكلاو
 ةوطخو مرض او هي روعوتم ارث ندد لعوب بايو هاطعي نال محار

 دب ىداجيد ابو شح ل انوهامى اراه دتداوفعربرشلا وع مصبو ديدلا
 اعلا لوقعل اما رردهن اعوفك رم ءازج نوكش ديلع موكل ادتيت

 ةسللامىلاهف انصال لكل اةيشرظلا ترسو :دامر فرط آمل ىف ماهو الا
 نولقانلا رد سامع تورز ادلا هرك د ةركحأ د هلك تق لاما ةيفرلا

 يذلا لد :روكيد اراهاوه اىثريممل ا داعم ا هركذ ىو هركد و سيعطلا

 واضح الوهو لقا هب دارا ولي نقولا دا اواره دعب اك :داذهو

 بو الرمل توكتسا امض و ئاسنلا نوكي ءارمتحيو ٌةاَمْعل و نايسسلا

 ديلع,هاراص نجر هاقيباَسل الع ووطعم سو كرتل ابهادم ةلفغلاب

 ضل اما :س ةن اقول انشا ءروكسو ةرمهلانيعيا كب ةت معو سو
 دن ريشصو نؤلدالا هلع ملام مف هيلع هتراوبص ةنرتع نع ولعل اىدر

 نؤند ل ريو هز ركاز الا |[
 ىلاعت هللا لوا كوت هرتعلاو تيب لهال تض يرعاطل اب ىاريعي مم رم

 نورتسلا 0 تييلاوهارسلا اي ايران

 0 سس



 هج هب حج رك

 هكا دما تا - مح تي كك كام رب
 يح

 الملا يتصا اهيل كتان قطع نمر روكش ةياهيسلا 2 سنلا اهم ةعصع |

 م مج يداصل مز دمد وا فاعضتس الاون اّمتساالاو ديصلاب» ا

 داعم "0 لذاك )ان. مممض د اعاذهلاعت هلؤف درب كل |

 سيو ما يا لاو ماللايعب فريف ليِص ةلعوع ةفوطعم زا خلسو ٠

 .| ةليننئشلاؤ اذاهدحاوراوع رخو صرف اهل دكؤم جر دلل ىلع
 | قدجاوراومورجم لالعور )لص رمق ١ ةربتمملا يملا اص عود
 نتيبلاعاطو ديرو ةحاوزا ملا ةئلاثلا رهو عطاّقساب يشل نوع
 داحس د ق وارلا كشين سيفا ةكئالملاو د ماعطناحنمطع نيس باو

 و ب ويضم 0 وصب ناس رس 2 - و

 هر 8 4

 هيو 5-07

 هن و ضن ل يلا ا ل ب ب و ع ا يوت 3 5 - -
7 : 5 2 

 01 سو قزعتسالل لا ناو
 بلان اذكه هتداداسعيجو موعلاولومشسل ماقملا تاف اصضخحمال |

 و قبَرملل ذف اضال اف لاح]ك لعوب المل ذه اك ك داب اهيمسن قو

 0 عيشرتلا+ اقمؤداصلالففا لاوتساا هرخعو حّتطع نبالاق امك ١

| 

 00 لا هب دارلا ةرهالظل او
 قلطملوهعمر دغآص اللا لعد املا طع ىم نوكيش تنمو ِبئاغوا

 طم وتلا رطم ةيطومل امربازاق ترطما ٌرلوصرمو اوي ددوصمام
 ىهتشا ناملالزتاغيهباذعلا تطماو َمَمَتلا 5 تزغمرعالا او ثطماو |

 زياره ١مل انروكي ناو عدارطملا نوع نارام انهدو دعملاو دجلا

 ئذلايافددحيروصنلا كءاعلاذ ةلوصومام تاع ةزيكل ابلط ماهيب

 . ىلع رمرالا ظيواتلا عوت ملانقتسل ولع عقي ةلرتشم لظفت ءامتسلا هيرطما
 دارو هيلالؤيامدا هنمرهاب وشلل ام يتيش ف بعل ابهةموعرمملا
 - فدل اورهؤزضرالا مال راوتسلا نهرطلا ا همالكٌق و وثم ا نقتل انه

 دوصعرغو اريإطملا نار وق و :3إ :تعلل اذ كلحتر دحام نإول ! دينا دب
 اهضاخو ااهسسحب هوت ةرىلذ اضمامز » ف تنم زمرالا| أب ىاذل ارمل | ىم

 ٠ ًاسخذنمو اهيتتشب مويذنم ىااهنينب هلم ذو اضمن امدهطوا اهنشاو

 6 ةيردصمامد دعى وعز صورذعملا :دامرلا اهىبخو ١ دم ْلِش فداه دعب اع



 التو اهر اهتشساو امل ومب تجرح اىاضرال اتا قاوصومو |
 ةشخاويلاردعئ (هاظوهو ف ودحم بوصنملا دئاعلاف ةاوصومام

 ىلإ اوراتسل املاز اطمال او انساو راهشالاو لوفَبل نم ضرالا
 اهتوحردنم) اهنرتب اوهلعافل ١ انهي نم لو هن الزاب ضئرالا

 ليلعتلل ءافلاولز اذ ءاينل اف موهتل اد دع لع صو اهتطسبد كا
 اهيا كل سبب دا مول ا مدع هيلعإ صد نا هل اؤس 1 ب

 رض لحام ماعلا نوكمال لا اهتلش د ال اهي دقرف اه دمت لعو ْ

 سفسل اتحلا ىآ تشن ةّير دصمأم د دعرجم لعلصر اه رادع دفع

 نوكدقو كاز جور عج حاور ال اىوطا ر نبل اب ,ةليئسا ءاقل | معن
 شل دأب السا اذ نع اواهركب ل اعجانصيا

 ددعمىا اهنقاخ دنس جزل اهب داملا نوكي دقو ٠ ناوي نمو راو

 ندزهماسبحاف اه دابجياورمهيحا ورا قلنح واوبم نم هن الك سافنا
 تلح دلاىاامد دعرو لعّرصو بطن اذهل ا اق
 لش وة لعوكر و ليدبو ضرر مموج صم بوصنملا دياعلا ى دح

 ل اسعاابقتسملالو الا قالملا نال ىلا املا تاو دامو
 بلاست ركدام ميخب سيل فدل اىاامد دعو تلطل اذه ت توو
 ٍ امددعو هل ذي اهيل ام ماض املا نال ف الملا دال صوم ا

 [ةاقوانلا موا روجولل د راو دَصلَح ام كللعةب طاعا ىذدُل اىا

 بامر روكي نال قو دلع ص ظونحلا حولا فاه د الو !هروكدملا
 هنوكل هموت قلي مو هصرصتخك ىلا يحا اًداوبلطلاو ةئلابملا
 نم هيك دب الق مدعلا هيف نكيال لعلا دب طاجاام نزل ارزكس
 لّمعل هاذه زم رمل ادوتفعلان اهمال مرغاق ىلع رجل صيسنعنلا
 توري لرد نال هصصخ لمعلا كاف تس ]م ىلا ىلاَعن دلوق ف اك
 ئلتخا قو اهأدعامرارلاف ٌرافصلالودت اذلاتلاح سجل ىلاَع هلا
 لي و دل الهمس ناموا ب ظوتيال م دنع جوملا 3 الطاز اوجد راىلعلا



 تاقواملاوهوذل اروكذملاو لل ةعجار ةراشمالاو يكل ةلئاجلا |

 امال حروتحا د5 و كسو هيلعمن وصيت اولع َةولَصلاُف 9
 7-2 تمنايفيكل انضعا ايتو ا اول اقرت كىلع مدع دلت نم فحمل
 و ناطملا نبا ,اهيلاو ىرابل انفرشلاو ىثايلا نيردلا فيم

 مامللاو دلاتمءالكدفامضاأو _ىهيعيصر و رتل اريح وس دنملا ديف

 تاول زلات امولعلل المح يحق هب قبلي اذ مالكلل اقرص تامولجملا ل
 طويل[ صر اسيا مدع ف اك قش ةقلايملا داما مد

 مولصلا نيحأصل ا هلذ ادابعويجد ارم ان< هيتس صرإم نيروكدل اىا

 . هللا ارق عيهلاىلا داع وسو هيعرود لص انتجت ضنح الو ارسهيلع
 هرهاوشو منغ دول امطشن (ريغم حج 0 لا
  هلوثلاانهمةولصلا هرهو لَو وعم : دوجوم بعل مالكو ناولا نم

 ةويفملاىريبكل اريملا اطيب كت ل والدال عجط عرضت
 ةنزو لفبوعروك ولحد دع ةيلهسل ١ 11و ةتبلتم مه ثاهيوسولع

 وعم ىادلع ذب اغا اللاب لبمو كنا دنا دآ دمرت كسي دمو كّدسع

 | عوايو داموا علاج انم 4 هرهاط كاف مهن امؤحم م اندادحو

 نب دارا عماظ نعدف ىم نبْعَسْم لاهو هو اه دنعؤتي ةياعملا

 مربع لها هلو هامو رى ليلعرتد ١ لص لبنا ىلاعت 21015 قاله دليم

 رح س وتتفف أو !”دعةلبم داكراياو 23 نصل اموجولا نمار جوكوا

 قاطع وعر متي لعادتن دلل وتعد اف ىرحو تارك نموا زانحاو 0
 | اع لانو دا م لوا انارإل ا هيجدعام

 نم ويمتد )91 سو دعو دال صوتعبل لاكن هللا لعام 50

 ةولسلاهع هرقدوماهت رق ودهن الاس اضتل انصر ضم اري ىار سلا +
 ا

 م "ساجر الد ةرويصوسسور ىتسال اهرب رصتتع ءارجاضاو

 ظ اولَش أَو وت اوه سرها قل تعده زضارغ

 ٍ ا | تسرهلي د لملا د تاولص ر كا هضبة داداوعد والاف

 000111 ب كا ةيملل ءا 1 :



 ءقاهر دصم داص قلخت نيإسملاب قلتو ضيعت ٠
 قراخللومجررف انص دامللا وهو سنك لوعشمل عج قلم دق ا ضخالاو ] ل

 كإضْف لنمو الضم مهرا دق اولعوهّيولص نال سإسملا ديكوت نيعمجا 0

 ميم ءانضك 0 نوكيق ةلفلح ميجع|
 نيلعازلا سبرضملا ةبسن نقب نيااعفل ! سب لضامل قسم نال ؛

 هقلخو دامه هان اوس ولصت ع ةتبلااهنجب 1 يضالةقتح 21

 ليضتتلا خل ذغل يملا مارجلا انادي د امجبلعم ممل نم ياي
 مهل اةيءاغلا دع هابل اماتلا د ا

 ماي دلا تستنجد سس
 تح لعلام اًقاكة بح اسلل لع ءاقبلا ةلصتم ددْقل ايل اوتو

 ريسمو ارم نق ىااذك دهعو عن اك تلوم ةيفرظل رمح كوتيح موا
 ناني مايالاو ىلايلل ١ ارميدءاد ومو اًرمتيتعر درهم و مما

 اهضبعباضرلاو اًعاوهوإل اص ا لصتب لص !لعاق مسا راسا يل
 نئشلا ضمن ردصم ءاضت ال ماو 3 ةرثادل "4 لط زانت اك ضعبب

 3 لاريكلاو نشل ازهرعبو لوشن ذه اي الاو ىلايلل اصلع قل

 2 زله ا ورك ددعةيلهسا قا او تيائرهو دتوُنب
 نيل و ءادنلارهّرطور ولا اضمن اقيو ف انلال اتيو مقانلا ديدشسلا

 لحملاذهتططؤ انهدتنادمحد فلرملا طخ تبق دوعضاورطملا |
 نع قرامتزطل اء رامهت اود يشزعل !لياولا دّضدام ةيلهيسلا رويت م
 3! ادودمعملاو لس غو ىم اح العن ىغ تيب رهو فينا زاطمالا

 اغيالقتمإ لعمل ارمتعل اتملاطملا عومي ب ئصوي اا نطلاو لاول ناف
 ذم علوكيد تاطملادار نازح لطالو لاو ةرماولا درطملا |

 : ْ قطز اص مر دق يع

 ٠ اهضرركداريقس اف هيشقلا ةةيقحاته وإما رسكو دزاوس |

 ا ىامرصناررصم مار ١الو ةولضللاى 1١ط ئن هنم قس ملو رفا



 : 3س انجب نوب ديرو هّمعدتأاتل هّصحكإلح

 داتا كاملا لاعمق دينمف اولآو بولاو ار رجلا ص هيلع سشلصملا نم

 قود ساد رمجاو هئاعدل هياحآو مالتسلاو ةولّسل او هينعإس او

 ىلع طبضِعبتو ا فع ةبضيعشوا ةئايبوم دلث افصاو دلئاسنا ةيجالعو نيرحإلا

 كش زو كاف ازضرو كقلخد دع كئاعس ودلضرالهاولثم ىف مدن ام

 . ةولصالت اقوا عيمجنزو ولبم نوعه كرلع رهتنمو كتارك د ادمو

 قول اوهاتهرو ةرم نهزبك ١١ داعا نشل ارئوك ره تيالم لومنعه عسا و رم

 الاله دنار ةرحإو ةرعق دصن وابكا 13 اروازآلاو ىركتل ا سب

 رض راركل اوريو اددصملاؤةئركسعلاا لالهوب ا ل5 يوكل اف انج

 لاقدتفلخام عل]عودخأ ام ءةامو تم اى دوجولل ةهنزساو ةتَصاْح ا

 اهاسع اك انو وكت !نديب ول قعر دعل كت ذم داما د

 0 ا دلالي ا ايهزتك نم تاما ىكانال افلع
 ظ ان ا ساو يوت

 تملخوزبجا اكلك مويلا نالد عراد ارو انلهاشنزف
 | ما نيضرالاة ابطءالغ لك ةريه لاّيياك د نيضرالاو "تا

 ًالمانالاتالم كلف س ددصملا ءؤللاو مسالا يدلك هالملاو مالكبا

 ةيكاؤدلعاو امر انني نموهو تعض عجاهضأو رق
 نص رهيلع نيزصملا ةولص لصد و قوفتو تن ةولص لع صحاام

 هلل السيل الغ رهدلنولص دهر كآول> عيجلع تلؤضنك نيو ىلا
 5 تآلادان عطس وذل اعدل دهب وعد ءاعدل دهب وعدن ىراثلا اهيا ملسو هليلع

 , هتهج اسوا هتبلطيٍبل اطل اذ اعس اوه ةبابحالالفتنمو لوهأموا

 ظ ملا زل نيا ةرركل لوهمادب ا اهرسكو داتا

لا ءالمو : تارمسلا ءالم ث.دحاؤ هلوث و ىاطخ
 ّْ لشن ملكا ةقرا

 . | ل ىضالعفورظلا _وشحال و لنامملانر دو دقي ال م الكل ارو ببرعتو

 : 8 اهوحو عيسسل موال اءالعة اك ولاف امك نمرال او شنت ريس اهنا
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 "1 0 . , 1 . 5 كنان

 + 6 موككيعن هو 5 1 0: 5 تلا 7 1 5
 7 ا 222 ا ا ول يس نو دسم

 ركل ا ءاشم لا هلو هبضعا !”ده و باج ةئاف هلم وف د وهو دضرياب
 اهيسلاو ءاثسام ال ا.نوكئالف ىلاعت هتئيشم م: قوقاو شرك تالأ ١
 | كربتل نم كلأدد تان الاىفام ومئن لاه دتت الو سلك دنتسس| ١
 مدهن الذ ياحال اًوجم ناكائاو الحم دل دبيحو ثيخ تن ا ركد مانتعاو 0 ا

 تالّضلا سيوالسو ديرعرتب خيضوتل الع ةولّصلا دج ءاعتدل اوي ايس نه
 رتل ااهيقل الص ياست دجنزتاللا* قو ويسرا كلا : | ١

 نالاحيلص ده. تا اا سدت ديار اوبل لع ةيرتلل تل اهو ضب
 دخن 22 نحل رصفلا لوا نم دي أضاع 3س هيلعرتد يصوت اىلع

 قاض نال اهتيلص ىلا َةولّصل هزه ججن داركاو اوعدتب قلعت
 ' لالاذه بث لع ةولمملا ىم ْئَلِدل مدن امرسو ديلعوتد الوصل اع

 ك0 ةرضاعل ةواصمل ب د17, ئروضحل ديلا ديلع ةولتمل ١ دعب هلك
 موني ك دشن دنع م ةولصاك تبي ىراّملا ادار اسيلو اهم عورعملا
 ل مَن ةاوصوم م ةَتْضيعبت سصولعجا يقل ارهديل اراشملا ءاعْدْلاَذ
 1 كين نيدوا لم قراذي ملوعمب ىازل ان

 اوف ديزل الو دكت ليلو مات اصلا يجياموه دمرت و ٠

 0 اكاد وم ماكل مكب و :داعاوا ظعادّرِجا 22

 3 ا م ةئلملوالاو اهركو ؤاهلا قف وعم.

 ءافلس ةضفحو سو ديدعرت !ىيص هتلازوسد ادت لاو هللا الاول 1

 ْ لملاو ىلاطلوتناة دابعو ديح رتلاب هي دّيصوو رونوم وازع راصؤا
 هل ن الاد دارا طع سوم هدو ديه 1-2 هرمالاتسماو دّرعاطب

 اضل مقنلا او ٍسيمسلا مدلاةظحالمو ةرامحل وم برا وصال اى

 علا درك ىلاعت لادا هت وعدو دل نيعبتلاواذي_حناعاكإرشو

 ل هرسؤعراسل ا وهو وبات عم ةيعبات كرو د دعوا ةرخولاو

 الو ميم وكلاب مهزيكب كا داو طتغامح ىااتش رم و سّدلاَد انه

 06 اوو دهعم سمو هيلع هام عابشاب ةرحالاد ايدل



 دج
 د

 شاوي لب ىلاعلو هتعاج املا, ةيرهر ةزحالاو ةهبش وا داعم

 ظ ةتتسو ةاوهس هْنف ىذل !قيطل اوه وا هتينططىا لبس كإسو
 ماسامالا قسلاو كم بطاو ادردسا فاول | غد سيسو هتقبام و ا

 ىلاًعبّوحا بن اباه داق لطم ىلعالا ورم ىدال ايلطوه و .بلطلا

 قه موهوولاعي لكد اع نم بلطلا ءاعذلا ل امي الو ءاعدو الاؤس رجس
 كرورضلا دب انك ديزل دتسر سادي حّرصو نييوغلل | ص سنك د دع ماك
 . ورث هيد هو 3ك هل ابَح د'دهوع ىتض يِتقتلا جرو ىقارولاو

 ترم امي هلل اهتم ىئزعلا كدا ديعوب ا يشل اول درا سف ىملازكلاو |
 | ىا دك المسال ائنطعاوهمللا انعم نحت ظملب ءاتشا 30و هطخب
 | ءاقننا زك كيريفساىاوعاو هني دو تقل ىا نَنست ماصتعالا
 ' 7 | فدلاو ضملاى افا الا سهى دعا رميلل ا ءاتعم و سل ظلي اضيد١

 01 يتاديسورتت !جايئماو ميونيل ا سحلا سم كلا دنع م هي ءآج

 ١ الل متل ةاوزك اطال ري لاول ةعدب انف ا الازعتجو

 | | هل ءاعدلال مشو مظ هّقويو ةياكلاب نتعزمود كاوه لب ف ازعالاو

 | ىف اطحفرمجادا ةيضيمبت وشمل كركس ا قاوملل ا هي مزال اي
 هيلع سوت الر هشالف ةّينميمت ةيناقت نم ةاوعانا يح
 ىلع امو ضيا طضمد ني كلذ نمر اس نطو ىاكلزمجب لاس لسو
 داع وف انشن الل أسد ان! تالف ةئاسو ا ةئان ةساقنا نها
 نش اجل انل بس انلاوهذلا ذ ةنال ذالك ال لسو ةيدع قل قصات
 ديلعرةنالصدل كزتسا قادإلآو ةرئاز نع نوك نا لمخو انّمحو
 تام م اشناك حسو هيلع كدا لص ىنبل ا هل ل أس نطو وشنلو ا لسو
 هانلاسب اًصاخنن اماذ ل ديزعةةداؤص لاس ام ميج نيلئاس :نوكتم
 نوكو انسنغنال انلآس اند اتاص نامامو للسو ديلعرتد ل ص هل

 بيب اضاااسدا ةرئان ةيناثلا نجا طعادهو هئاعر لع ىيمأتل امال اًوس

' 
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 ' | بدصمؤقأيو ةلجاوةلجاعة عفنم هيف ىادلاو ا نسا مالاوه رو
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 نيب سر هت عطف ويس لا م جيهج وعلم

 ,اديدشمإ اريخ ىم انعم ماض مو لونض سحُ 5 اراحل اًقيراخ 3
 1 اقل اللامساب هرود ويك بزرظا ودجر : اهل لحق او نؤلاب ف يافع

 ماو ضن اهله مان ربح مساو دي هش هيل تح هنو ارح كرف نا

 آم اوف سوصال الذل ةريخةيف املاو سالاو رح ناهال الاقي مالم 5 ْ

 دريت ةنسدالسسو دام الاؤادل تعبردو ر”دّوم ىلع" كيراحوإوصوه 0 ١

 لقت د ضوبول دنم يور ورقلاو حل اس لؤعمم وَيْصِيمْت صننوعتأ ||
 . يييملاو اسواربمل اوهقاتلا ى اذ ' لوعتملاو عنا وكم لا | ظ

 نارمج دز لوصوملاملا:ةللصلا نهدث الاوهام ىلا هجار امهيطكعإ ١
 دكد اسوالاساعتنرب وصنع ز صتمريهصوهد هير يمول اعلا
 ليرتو م ادرس اني لم مؤب انسل اربح لظنعل ىلع كاع رنمر يم نونو
 مر اش مسه رمق و و سحوح ىدذأ اىارنح ىم هكل اسامواةئايباذه

 عروق سد | وسبرو كتبت تم دنم كوش يحلم نم كوشسا قا
 ءاملادلا ساو تنل اى أ دوغ او دتمالوا هريؤلو هلوا هسننل لسو

 . هاموهو مزمل ٌدْصشس د نش تام كا تن اكملاريعُؤ يما وبا نم ةيدعتلل ظ
 دل مالإوا امدوسوا شل امالاو ءوتل اوهو داع ونام كامل
 _ وصولا ىلا دن اعريمل او قر اضل ا ءادتبنإل نم منه صل داعتسسا
 مْرلا مزح هرمضاوا دسم لسوء زرلغركلا اؤصدلل وس د وك مليمخ 22و

 ١ ءاعدب و يعود صل الو سر اع د لاق هنعرتل امن ةماماىنا نع

 ظ سهل اتت للا مىياملعوكت داالاىلاهتنف ئش دنسر رفض ريتك
 سو هيلع ويدل صّرحح كيج دنص دلؤتسب ام يح نه عسا قا
 م هيلعرتدالص رح كيم هام كذ اعنا امّرش س كب ذوغنت
 ةياقرقداز ظدإنأل ا ٌةَوقالو لوحالو غالبا اكيلعو ناىتسملا تاو

 .- اسردح نم لحام نبا 00 دح نعول لاق مكمل اىلعلا

 - دنم لعام ول جاو دلجا ءرؤبك ىزمل نم داؤسسا ىلا يملا اهيع ةتدابضل
 كايدوعاو دينو دل دبع ةلإئس امرين م دلوسا ف ارهيتت ١ لعا ملامد



 2 اهبلاَيو ةامودداَقنتسا فارمللا كيمو دا دع كلبا داعاامرش نها[

 دلو مواز وف ساهيلابيامو راّنلا نه كب دوعاو لحتف لَو نزع

 كفو راعذلا هماوج سرك "دهر اسيحط دتيضَق ءاضق كل صح نا
 م.لهرتاا وزنرت هزل اومز لشي اع نغرلا#و دواد وبا جرحا |

 ايقاسورلةوومان هدو ءاعّدلا سوماوجلا ٍجتيس ناك ٍلسو هيلع
 هتيماماي ءادش الار دويل نيش ا صال
 | بادايوع الو هتطسااول هيل  ةدادال بلس دفلخ وكلا ءاقلاو

 : ناتمخإو ومصر هتل !رعارتلاد هب يدب نا ع سزب اهو" ءاعّدل ١

 | لينمش ساريلو ىلا دم مسا انه "شل | نفل شب م ىعنماو
 00 ةذامتس لاو كي اس هى اًضالاد
 ال غاي اهنا اطئا اهي شوا اقف اهّدّْساَو

 اهيا واخ د 1 هلطلالعقلطتو وش عجور هلج

 00 نونو ءادالا ؤالتخاو لالضمالاو زابتخإلاو قرحلاو

 ٠ حلا ميج هوس قع داواىتش اعو ئئتلاببايعالاو
 00 يملا ورل لا مالاد ةرفل اذ اطاوتس ايلغو رسدياه يد

 حراك هةر آل انا ًامئمواسفلا“ هنم جهلصل اًرصاو راشخالاو
 000 وسد دمْسَو كاداىموامك اطاعتساإب ةهاظلا

 سيرف داو راك دسجل لص اداىذلالقااوهو شب ىذلاع اىاأهو

 تاماقملاو مولا قالحال الهر اللف نحو ئطن و ّقنو راك
 . اسمارةوادهلاداقسعاوهو قائل: 1 قوكسد دامب دّصحل شل اوحال او
 اطاور ةح دولا دضووبلا ةيهاؤومو سرع هس و لقلاو

 ام 11 ترس بلانك تت هلا تعني سرعات لعاسلا الو د

 مرتو نيرعوإ لش مول هيلع شوب اه هب بلطيو حبسه هت

 فشحو دمر تاهاراوسة مف داؤتع هيد ان طهران امءانسو لاموا
 1 لا سأل د يستوبفعلا4 «دوجل صْولاو قف



 نال تيل 2 اىنع عفو مدعو مدل قولا

 وكت اص تمدحال خال ! 0 200 ظ

 "هنحإل | كلكسا اذاردلا اام دجوب ِدّقح بزعل ناك نه انماك دع

 امم اعمانقحف ىسح هنا لمت ىذل ارمالاعاآم نسحا (رستحاي هكستلاىَا ! ظ

 انعدل انهممل امرهم بسب ها حني سملتل اواي تام و ! انكي ظ 0

 دثرالا سصعلا:يبقلانئاصب جفت اشف دو نيدو انم كلوبق و 00

 ان نص وللا انو ندلا ص نوكف كيلا اسرع 8

 اًمجرو صمون مفلا لا كلذ تضاو كاضرابلظو ةيانترماامض |

 : يال ان هراتفعو سمحل ةئا لهن ثم م نوككل دزز د ىف ىلا داما

 بانتجالاوةلَتل اا كرتلاو نولشال م ناو ل ةلد او ناتخت د نع
 ىف عوسؤنارهو دلام الاداب .ن دصملا ةروممل ماللاو ميش ىايكسل
 يام زهكدل اىالوسولا د هسا ! لعد ام لكل ىا امم هانصرن ال انضح

 :ولالاضبا هل وضم هيل أف اضملا 5١ اى َقْوْشَسِيَ موتلا افلا |

 د5 ”يجتزلاو دهم خب ام ديتمللم موؤل ديم فرفلاملا
 دلضفإراكترا ّناف نسل ئالخب لغقاب تود مل كل لَ ذلزنلا بولطم
 ظ :ملاىكل اياهترال الاطلاق : ناهفلعف اب هنمواكلذلو دق ل امك

 فرز اءكنمرهتلاوناّصلاى اق ن3: لوكتلا كئس١و سته |
 شكلا ذه دالاواهم دعوريملل ل اذه امم لعن , كرمكتوا ىل
 دمه يتبعون وك صم اح دجعو لعديلا نقر ر لص وف نم ضاخ

 أتطاسواهنهتف ان الو جاكت عرش ارم عواةز هس اعساو ثااكرابعوا

 لالاو دي طاَولمتدِبَل الْمْسو بلطف بعتل او صر مدعو ةرعلاو |

 :ى ةيخيضأ صةمالسلاو رايس و ريب دتلاو نكفتلاو ويس ولولا

 اوم ولو دوبعل اقلط ىع وزر لملاو ح ار دّرسال او ةعيطملا

 ١ ا هه دلاد وج, ئلمللاو ةيانعلاب

 لاش هلالاق 000 ماش ماعلا قمكتلافالاو بنعم

 عال



 رديعموأ انطٍو قازرا ءاطعلل امسا دصيحو د زل اسجوهو ل اننلا ْ
 يي يالاؤ هيلاز اًتلاروعملا دل 3 زول اىادهملل انه هيف لاو لنص منك ١

 ةّيعرالاوزودل َمْلاوَه 7 د يلق هلا كلكشاو ثيؤاحالاو

 ظ اهلصوبو حولت يتم راعانم ارجل ٌءفاضإلاو قول اووحفو

 ىلفسلل رو هداف لملعب ةحالو زتاطصخإل رهن نول وا أولت هيك

 ' تايضفم نم عم اييكسستلل ةؤصلفو دهّلا عامابابساو ءاهثدلاملاو

 فزيروكي هيلعوملاق هلناىوسامز مو د اضم ا وشف ده قح جيلا
 توعد ريسيبو لع اضكل ١ قرا ءارحا عم نحوه دل رعب 0(

 هيلع قززا ماع لاؤسو در انف اصنالا لاوس سوما نيضد دق هل اوس
 اذانك رخل رجل ديلعتل ل صريرف ىف ىوبتلا ميلهتلا شت
 ال اةوانكلا نواجامدره)اكوئسا كد اوضروب ةضل ار وادق

 ل ةعاؤل ال عدشا نه لاحوانمصو ةنالعر دعم ءروكرو لاو
 المزاللاردصه هلزتع دئتيحرهولاقحالا صايم .امو قيس اكد

 ا 1 لق رْساد اول قرير و دوما م امل اوم دماياو ١ 3اوعمم بلطي

 4 ا نضر ارك دة ىرا يل نال ب لعلل فاو وادع دهزرملا جلمتم# لا

 كم واناه س هيلعتلْسا ام ايندلاوهد نافلاورعل ١ىق دهر اوه .
ع نوكن 0523 ماكش امططانمبا عمومة نيت يؤ و

 "1 اهي اب ىل

 ملذاووس امو رهزلل بلط اًماوهو واكل شنق رفآا ومي علا داملاو

 . بيلا وراوسامتي لفشلا هلئإبؤول او ويح ىلا يصب لطرهو ىلاعت

وجرلاو دب ةفتلاد هيل اًرهرومتلاو ذيع حيو نه
 4 1 بلطاّمأو هزضذملا ع

 نة فرب تلال اوعالاح دم مان دلومَل نهرْلادو |ملاوه نوكي وداي الل

 | رهتشوةل ١| هانعل كل دو ذواؤ ىا ةلصاصخ رهيب ناكول و مهسمد الع
 طاوولعو ع اويضت هيه عام الل ذ و رجم ي 110

 هد ال ىلوالابار نم :نوكدل هع (2 نو د اكل |صيضخل دج 3 هيض وللا ىصد
 00 ب ب ريع ع

 7 . : ديول 7 1-11 5
 كحل لا 0اس ل 1 ا

  لضفو 1 موا اههرر ا ةيار صامد



 ٍبْقالؤإلادح ول انغاز اًقور داتملاوهادهو ىيضج لاق دهس |

 6294 يلاوع دكر لاا ارمعبب اهط م ريسشتللا ةجاحالف بلطي دِصِقد أمت ظ ا

 ديو هرما ةقيقحْز شكس مل ورتشمرما لكم ءأبلا نكشو ءابلاو نسل 3 : ْ

 دوي دهإعر وول 3 لئانكاو دهرا ءاوس امفوفث ذ هاك اذ دع اذ

 نفت يق نإ لتكن الؤس داب أمل ورجاو نيلكتلا نلساو
 اهسوحاو اكو ةراغش قي اة حامض اومراَت الابر ا كوتلاب ىو لا ريشن نم

 الئدلاوا اذممانمفالفةلاوه فانكل اقدر لعاهتناو هوحيراماتمأ
 قاموي وجي 'اموي يشي مويبمونام امدارتشالو ةياتسعدقةدإنزأ

 متل اهوماملا يدل ار .جرخي يزخر دصصم ا مج كوئسا |
 بلا تاي يعاب عذاردصم م انوكف م 558 نايك 1

 شب رهو ياو ىطظ سبي 0 000
 ناب اداناسمالا' نابل اهل. هن الىدعتملاوا نزاللانإب ردم مسا و

 هروهطوإ وح نايسب جزلاو ىاذلاو لال الع دارلاو هرهع ةاياو مط
 هايا راهم اى ادايا هنن اب اىاق يملا هللا ناس ثلانل اود ههاضاو |

 مهنة هيتس]ك نم هيلعؤ ابشسل اهل الذل ؛ايبإ اقلعتم ف دحو دحاضي او ظ

 نولياهيمدايسلاب ج وزو نا داعلاب تارايعلا و زعلاو د :اقتعالاباف
 ايراد وزلتتلاو القمل ليل دل حاضت اوارصتنل الع طوق اما
 كلزرعوا ةتراَس وشل اره أتمرينم مة راسو !ةريزك ةقامرييسي وا
 سازنلا# قف ىدلاو مالل اوءانل او ا
 3  ةنممسالازراق وز دل نروكس و ءائلا

 ذك وف اوي اموهو : اطتحضبمت ا وكس ءازل منا
 اراذتمإلاو تاموص اد وو اعدل او قجمل اطملاو هب روظتسي امج 5
 لتكوزظلا هي -روكيىدل ادرج ول اوه وعل بانك لاق ث ارواحلاو

 دزه قوؤال هنو ميو ديه يجي نا هزاتس سولع انه رك قالطا
 هاشم تس الما لعملاب مل تن ذالتخإلا



 د ا م ير و رار د

 سالك قف باوشلاب زوفلا) اس هل اكدب رت امولعال هيلع وظسي |
 ذاخاالو ليتر سيل قيطم ور هز دعلا وةيزسلسو هلو اجو مال
 مررحسو ليما وههروجت هرضو داهاوهاب هتلماعمو احم شن عضد و
 7 اقوال ءاتمإل وت رشا ةطراع ظل وهَستمعلاق كلذ نع
 دو مائسنإلا غ3 ةراثو ةظلغلا هده 5 د ةزاتوتسنو مولا

 7 طا مب ان هد ةعيطلو هتللاشتساو مدل اندايلع

 ةيباطو وم اقول وم م دعو لص ارتعالي جوملا دما هدارال وف اولا

 م دعوروتبل اضمن ذكب اطعم ضاول اخو وا فاول وهال درا ةدادا
 1ْ كف دعْلا اهعبتتو زميطلا3 هت دارو مدلل ا :روكس اهيجحاصحو ضاّربعالا

 هزه دعو هدانروتشو ماهالاو.:نناسحال ا وةمستر ضنلا ةضراعةق د | ٠
 ل دملالاؤساءاضّرلاو بضع ةلامّمخو ىاسالاجو ةداتو قا

 لات تبالي ةماقتسالاو لادتصالا سؤ ةئتمامنال امه |
 ناهفىزحا ايفاوساوذ ناك مهل دمل اء ماعن اكاذأف ل دعل ماو د امهيف

 شراك كادو دجى ذوب الو هل اوحاريج فرعي اساطستقل ان انزاو '

 ميككؤ دولا دنص ةررهؤا ني دحؤ كارو ذم ازههاهو دلاعفا هج

 "ملوي ضملاو قدك لاق هلال اس اءاو ئاربطلا دعم سا ثب دحر

 كرز قشيالو هلصالو د المالسالا ةحالات اه ّتال هلاوز دل
 تاك نم هنملاور قكلا وم لاتصلا للا هترالو يصبح لاذ كاب
 ميلسشلا عفا كاتمل ايطككوهو هيآل ١ تاريد سريكؤ صح الو
 قييصالو لعمل جيرحالو حضر | حمري م هل ناعدالاو دايقنالاوه

 ادب وؤمكوا رج ير دصم وكت ايدام ةلوصرم الر دصلا3

 ليطوعوا هيب دعتلل ءابلاو امره ىذدل الوصؤملا وعدت اعريئشلا آب
 دكلذرعزمو فدو و ريح نه مبعؤع لاه هلد١أضَق ىا آضَعلا
 .| طر ضل ءاضتملاف ف انمالا روك ناوطتشن 3 ايشكا د دارضالا نم
 يام عرايشمالإب هَمْلعَملا 1 زالا هر د اراوه ليف ىلاعت هكدا ءاضقو



 وكفر عملاوهيقد ةرعاسسالا ىلابرجانعبشسا ١ دّيسللا هبستتو لازيال امن |
 وهو ماها ةراير ملعنلا سس ةرابعوه سلا دعس لاو كيس فص |

 / فيطوع ملقم اذاو لعند ملسقلابلط هنأ ورع ولرتب بسالا| |
 ن ارحل اوبرطيب لشلل :روكيدؤ و لشل اهب ىلا ةذصو ١ لعانلل ْدَمِصَحك | '

 لدا ءاضّمب وكلا ناكوللاّيال دعس لاق دمك كل مو ضاق الخإأ ١
 راض تالرطإب مراللاو بجاو ءاضممل إب دكضرلا تال هب ءانضرلامجرحلا |
 ٌضمللادو هءاضقل إب بجإْشا ءاضراو ءانمف ال ٌيضفم ركل الغ انالزق ْ

 ىاض ارهرإلا لملاعن هتدا تافص ص ةنصب اضرلل ىنعمالوف ىلا لاف | |

 ثيح صالزكأ ا« ءاضل ناب باجي نا باول اف ةنشلاكلتومتتمب |
 قلت بو اقرت لعفيبل قل اىضر نإن ريح نات وكي سيل ىضفمره |

 ءاضرلا مزلتسيب اهب ءاضرلا نا متد تصف ةهبش الامم انيدا هتنعص
 شساس هالو هد اذ ثيح نهال ىضسقم قلتم وه ثري نم قلعتملاب

 لصالرجلو الاءاضرل ناك الو ةرطنمل !ةمالس هب دهيم اك تم نسل 1

 طشوتل اواراصش الا كإ سس او ساد اوحف قيطلازه دهس اراتخا]

 ًاتضا اء اهنمولذاو از دل اواو وهل اف اهطاس وارومال اربحو
 نيل القد اًصَهالا وفل ةطراسييل اره اماروصتم نيزل سكب
 مسالا راق آلادلرثو امهيضرو دبل دنع ف رقرلا مالا ات اب وه
 ديعلاةدروم ونص اونل اسبسو ريكتل ادضر اغستس ال اوه هضاوتملاو

 لكاو ىزق "ذو هيد ظع وهو ا هزمد كلو دشن ست |
 ةدايميفحاعضاوت افانه نمو دعافن دا نكيال يال هلم ىلا نم|
 يو رهزعمل او فاسلل | ير اننئطنلا انهرهدوملاو هىوع»

 سصهالا جراوي سكى عامي انس اق الط ١قاطن اهعازنإب ةيرايتخالا

 ' باوخأل الاقيف نطايلا درهاظل '”ويام لع طتغف لوصلاةإب اقم قلطي 1

 | تانجيلاضاو هانا هال ايف امهيعيامزعئاسد دقو لاهضالاد|

 ٠ و داقتمالاو مزعلاو دصتل اك ةنطابل الاوحالاو لوعلا ةلئاَمْْو| 8 | ٠
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 ٠ حاج مسلح اس بسسس ل دس

 ١ [قاقاهلا تلاه لالا قدما انه اكاد تاكرإلا انف لاو |
 ةظلخ هداقتعاالو دلع الو دلو فق هت ناخإعَربكت الف ديم اوهو

 | | ةشسلاو كلم وضد ب هاظت دق د بذكل اف ق دصل ا نيب ةطساولإ, ل اف
 3 امآلا دل ذوع عامجالا دقغناو ة)اف بذكلا مرتو َق دصل ا بوجوولع
 .| اهيعو دّمفلا بكِ روكدم لل ذدو ةدورصل بالا ِهِض اس | هك ىدتسا

 | "| د اهتخال امد مالا ناقعلا ناش نم ىذلامالارهد ميجيرسك دبل ٠
 ْ 7-3 هدامل (زومو ديوحا دحيم الاو دج صمروام مخاتن ال داع 8

 ةحةضرعوازلا بوكس دءاهلا حس لزم اد ذل اريلو ةبالشل اىلع
 ' فايل نيدضلا صرحا ورك ىللقتتني دق سما و رو يمللا و هلل اك

 3 امدلزهو هج لاحق اق ءاص عرملا روك ناانه بولطملا و بجومل مالا
 واننا ةيل )يق س'دئنيح 4 اًمح اللوق ا الو جزماّفا ثي دح

 تاكاذاد المل انمجالاق امن مومدم هلل ارب حازم ا صراثكإلاو دبع
 | 1 ةجيرقلادبزكو اهتمزل موه نعاهلذشو سننلا ةياسش بعللاب دصتماا

 | | هفونازهزوهنل لاو ودول الاقو مادي لرماكلا نهذلا مشو
وسته د دل متصلا دروب هر او هيلعموادبو طاؤا

 7 مقدارك د ىعمشل عبلةل ا ة

 ' ءاذيال اناتاقوالا سرك لو ؤبو سّدل اد اتيحئرككل اىىلاعت
 رومالا هه نم ميس اماعاور 5 ولاو ةباهملا طقسو راّمحالا ثروب 3

 | مان خلص راف داهيب لس و هيلع اص هجن الوسر ناككذدل حابملا رميت
 دتضارماي شيري 1لصمل !راارحال ار دانؤ داع فب ناك! حبسم
  ليكتؤّصلا ةرمج ناك اناقّيرتسم دس وهال ماعق دف منمالاذهد لاك

0 



 : يرد رافات يش ان لوصال اا دجر 3 قورر ل0 ظ
 0 ةووفطتحانالث علا فلولا ديقملا و بضملاو ءاضإ 5 لدعلاو )
 00 ٠ يجلب قاارزف ١ ندالثب اهمسْحيَو ةّوللا ةيمصتو ةمدحت مورا و 1

 انكسلاو اهرفؤ علا اشاد تالا يجف ضنلا ماهياو تاق: الآ

 فملاوزو ال قوه لاو قل ةلماعمؤ تلذل ىسح م الش اهييمتد | |
 : روصتنلوونذل كسحوو عن اونلا ثالث سيزمالوص ا انين الاقو دجوتلا4 0

 ١ | اًهئاصتنالا كرتو كلننن نم فاشن الا ٌفالث هعبتت ٍةضاول اف |

  1ضعلا ا ضلاؤ دعلا ثالث دحسإل قد نحو نمؤم اة رم دحو
 زوبشلاو ةضالملا هلل ا تلا قيشخو فلا ملا ىصقلاو | |

 تارهللا لامتإك وف قدك عابتاو : مهلا تشن هلئاهمشرا ١
 ةقالااهنيرا خيا لمفر اكنإلاو  ياهن تن ىلارضنلافارتعالاوبكات |

 برتياهوهو بنذ جابو بشكل نيو باشكال صحف ا

  ةنطابلاو ةهاظلادبملالاضانمىلأق هتناماوتشل اخناموللا هيلع | ٠
 لامشالا م اهرينعرو مايّسل او ةولّصل اف طنزعتل اه كنييبو ئيبامش | ٠١
 اهيل اضالاس هشيم ب نكد قاب اطقلحالو اهب رومأملا 0

 0 ءاورهسوفلمل ١ مجري ام َكَملَح نسبو تيب اص ابؤن دو
 وقحرمالل دب ولسا موك دعلاو ةيضلاو ف ذقلاو حرب و لئلا
 ا هلع

 بؤ ولف ال دولاو كلذ نيو نيح جة داهشن او تكفل نم
 4 مايغلإي جالو هنادي اربتو لمد در “سلا هلل يبس الو هو مره

 ظ ل هردقوخبلا اودّدِو امو |تاهإ جول يد وبعل امزاول مة ويرلاةوفحب _
 قرؤلمتلاوهالوعملا عوج االا لاه اهينمدنحؤب ال )دعك ل دعت كاف ١
 كاَملَح م دحاب هيو ال كلل ناكام هلت ال انانيلد اهلمتت ان نفع :/7

 . ىئجلعحاو دنعز وابكا دكانممب هرئتعاو بوح ذلا كإت نحب اهم 3

 ىلاة وراشد اج رلاققجيو هش كس دج ١



| 

 | 1 تلم م ومعلم ادذنل ادلربع جماذه لاو ليضع هجر قبسو

 هزمرتت اى الذل اراويدلاف اًميشن دذم مقداريب الن اويدو ائيش هب |

 وعزولق روسو رولوهئالا لعل 2 ْ

 ارو ناك شارما إل كب را

 عنضفارمل اةلعقال وول اشي دل ؤروكدل انفاثلا ناويدلارماصوصحو
 مهب اط ىآ كولا بوت دلادلإت سو اهم نامامو مالاشلاو ةولَّصلا
 اهل دلو ةمالرهي وتحت ل وامتدت راو وعداد ع قع
 . كحل سوميال فلا اما تنال اق يعابد هت ال طا وطتبنىنضاو
 229 راهيد واامملا جباتحا الف رهف وتمح يد دات نع كن ائيشم
 داقلذ سبئيبامو كنيبوزيبام كترفغم مستف ةزشملا ساو كلا
 دوو دكَرَن الريف ومح هَ ال قعوهتضرا كلذ ةزئملابئتلماعاذاو

 ”دلمتاوصوتن الور تا اهيعمتد نصر هشيم ين كاهل رخا مامال جحا
 ' اهتن !أيعبال ناوندو ائيثس هنم تن [ضْيب ال ناوي دق ةث الث سواق دل الإ

 فاكس هللا ابعي ىدل 'ناوندل | اًماو ىلا تاب إش الاف اعيش

 ٌْ افانكر ةولصوادك موب موص نم لاق هدير سو هدسب امد لسد ديغلا

 0 ضرع كيال ذل اناودلا اًماوزو هانم ركنا ءاشس نا هلل مهب ملاَعت هللا

 | طوقسمدع دل احم الرماصتملا إب دارو ةلامم الصاصملا دايعلا|ماظف
 ا دي لعلاج تعوم هللا ءا هاب اما ىرل اظلاءاداي اما مولظملا وح

 مهيب[ جوآلدتد ل ذكي ىف ةدّدعتم ثداحا تدرو دقو ثيداحإلا ص

 ل لال ايطلاو زعيم نر ةريرهخلا ضاعسو ال اذ نفارططلا ع .زحا و ريد امهزعا

 مهلا راوس ذيل اعني دحإ م ا ءوقارت دنع ماد صر ىشلا رع ةيلحاؤ مهرناو

 "كقوة جبس ءابت او نحيل اقرهولمملا ةروص ماشرراوه لعل ابن

 7  يفاهور انيقلاعو ةبطاخ هاتي ر ةذطلبلقلامالسالا ةدح

 اول هاد وج ضل  قاعن جشم اىرونصل اذاهلل القلاب لحن اطر

 ١ ا ماكحاب معلا ذكو مةللاب 000
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 ليبيه دما وفاعل

 ' ند
 701+ رجال نبلاء باو 205

 وف اب هبه

 ةكلذأ روك الدقر دب روسو درحاصل اهقان دو 426 دبش

 ءايطب اذنك ضلقل اويوسل هانعم َةَيِشحلْخَد ىدلاوه ف لا

 باقلاو دور اروصت الصينالاو ضايبلا م ءاوسإلاو راؤشلا |

 ايسر اهسجررمالا ةروصوهوو دتملاق قاضدب معي دايس شحل ع ٠
 جراخ دلوب اطملا رت الاي ارصحرم كو اهيصيق بنتك اهتسحو ايف |

 ا دياب هحفتىلع لاذلا
 "يحالابيطسو دعو مو سدلالوصا هب نّيبسي لعل !تالو روس إبرمبلا |

 هاجد 37 كابر وتساو يو و ءايشالا هب نَبسرَولاقااك

 ديدات مويلافرلاغتهلرقاو دس كلر خلاب ندب كل اليد لماع ١

 هل يارب وو ايحاصلاةو.هيف جود 12ه دس اولا :

 ناوامو رمزا ةراحو فاطالاو :نؤلجتلاو :راريلا سشلا قب ىوشسلاو
 صو صلحت نذل اوه رص الل ىه روكي لا رك لخو لضم ربع

 داراو ةذش حجج ملا نم ههصصلخوعق ءاذصل اوهو ٌسَولُك ِ
 هريس صر مشين وا رصف نع هتنعلبوا ذة هيج و لع دبعلا ذهرعي اه لك
 0 ارحم تايلهتلا ةلياملا ةقيقكذ حورلا لابوه
 ل مزهيرنشاو ةئاش إل ماو دلو ةعدوملا ةيئاب رل اراونالا عيمج

اعلا دم رماتش الث هرئشو هاغّشس للمس نم نعل :
 ةد عا م

 لإ وراسمإلا[ضيط نباو يطوف | نيار رع وجدل اك ةّيدر ولف

 ىظنلارمتلاو تالوفعملاةرشلا ةكرحره 53 ىلاع رقذإب روكدملا

 هناورضف يق راحو ويقتل اد مالا درو دقو ةىقلا كل ذكر راشعإلاو

 بع كد داو قزيساو 3 دريكب يذتلا نعايل ان ةدابعلا م لقا

 قواد ءايلاقد دحم اوس و وا 3 سوسو هم سو أسو ءوسو ا يس

 022 || اهتاالوساوسو مج ن وكيف ءايل ابرد واسو زل تبتو ظ

 لوا ذي د عوج رسوسو صوهز هيفي يعل ايصلا راق دل دحولع

 كوعاور كأس رحب دن دجلو (ىطنب بره راطيشلا هن انزوم

 ا



00 

 نو اك از هاربا و

 واوحل خم صايد |اطشلا سواةنم عتماو :جراو ىئلفحاىا
 و ومالا, طيلة وويحو نامل: لعن اطيشملل ىادل نوكيا
 غادلاووكي ةرحاغلا7 -لاضملا هي اوعوةلطابلا ةح ةيلعو ةسوسولا

 مث كتمارن لاهو ن اطل سويس عدلا سنل ىد ابع نا ىلاعت هلو دلت لم
 ٌْ ريياكوتو ةماب هاا دّسملا كاذو سسلخل امهنم دل دابعأل دلو

 5 11 هلسيل هل اىلاعب لول ذيلع
 بالا ةيْزغ كافيا هيسلا قتل ]3 تبنت ىلعلَو الارز خااذهد

 هريبحملاو ةرئكدملا ٌردضا ا لإ تش كلل ذك 0 خامرال ام ازحإلاب

 كل ةيع هيت امَدَه امهم مال اوادتيا اذاةّيذكل رصف ساكو

 ١ ينيب تسوم عسي ثلا سدا برك اذهو
 6 ءارق و ةولص ص رمهتتتلا ه زاجن درول رعب هلل اء لّوالا هبل ا

 اهررتي هوم أهفط وب هريغو اولا م لون اطل اوهو هلر'ر ىعو

 ب ادتبا اذه لس اهرغ دل :وعاور اه امري سصوإتس اًفاردإلا
 ولعل خرا نيكي داؤقتو فز اهتحا دبعولا عنا فاشل ا ءزص

 ٠ قالطإل الع مولعم لم الرش ع انعو هر ىر ثوب ره مولوم]ك دامملاو ْ

 | 11 انرزلدار ناز هد دية نرمي ربل تانولنملا وم ارك قاف
 نان فولط اطعام وكت رشد لضم شو سيل ْ

 اصل العر ارث ريزحل صوص اهل هضنل اريح وت لإ مىلاذ انممااهيبل
 كرجتساو وفين شوهؤدلا يعرخوهواذأ | مولعملا :وكشرثسل ١ نم لص اد
 ذا قزق مك ضم شاؤسمملا جرف :اًمسارهر ترف غم بلطى ا

 شبل اهريزحا ذقت 0مم كارلا تو ائييسو
 نذكر خالد كلذ ةطاجإلاوؤينممتل ادلعالتسلاو ةنسسلز امالاو

 0 كويل الما 0 ل

 ه اور راعد دَئامَيَبْتَت ءاعّدلا اذه ةّئاحو نسف ىلذحلا نب اعامر هد ا

 ١ ا ةمانوسم عاب ىداضدإلا سوا عرب را 3س

 | روس ا 0

. 5 ُ 0 4 * ' 1 2 
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 1 دم 3 سييالشا

 ا يي ويس وج يي سم أل سس ل مسبب يسب سوح

 ةييرداتساو ةلكمالاو دابئاادجتساذا 5005 00

 كلا بع قلحو داو شن دلمساو دْشسلا ىلاولع ليعمل اعل قو هْشرلا 237

 0 داصاناسل وامه اَكَق ناو و ايذس الق هارت 1

 كنار ف ءازهتتساو لشتام سش نم دب ذوعاو ل دام نخل

 ٠ اولا تدان اوشا بوق را مالعأ 5
 مرات مود ف دكت وشم عازعو كتير تابج وم ددإشساو دشيرلا ىلع

 ةيلحا ق مي نوب ااضرا هاورو ناّبح ناو ظاشلاو ىذمّريلا | ل
 مالعيلزلف قخراوا ىو اهواز مرض جرارمللا دل |
 دل منسق تاي لا ىو دمملا اذه انّيضم ةج) اطلب فاو ىع |[

 اظدلانفولارهآو امر د صاهب ار ىهصمو رجأا اشيشبان نوبل
 دهل اق كلذدلو اعدل ااًدهب ءاعّدلاو ىنل ثلا تقو سدصمافا 5 ١

 ئاغالاو ذأ باطن اًعييلَعإَمْس االرض احببرقلل ةراّشا

 هسَسف عجومد اهتنق اط اى ضل اَوادحاو هلزق ىف روكدملاوهر
 ىبضنل ولع مالا دعو دالبلا3 ثيملاو داسملاو جصل ا انهرهد
 دعو افي لالا نشدد سللا نتفيام لكدااهيدرشللا»و
 ًمتخالا يع !ةدارال ءابلإب ديلا لص ونملا لوعمملاوه ىذدل اًولعتملا
 ىآللا لا مدغو قرضا ١نه دش اوهو ن اطوال ادساّنلابو هيك

 ءاهيالادج يلا لاجالا دج وسنلاوواسلل ةفطاعاهئانقع | ٠
 مادقالاو ادار لها ضرتو ,العتساى الد اشد ماعلا فك ص اخلل دا ْش 2

 مق اوصتساو «لعوارلا نوكتسو مي ف يدوو ةراس دس ملا -'
 ىخونالإب ةيلعاولم1ستبش ا ءايامراقتحاىا ىآيأ
 نتبادل ع م دنتؤلالتعاوهو هآاباربعابتسا لاعلاو ىدو
 كتمزامجإ هل الاَكفرهَن دصو ه3 دع برشا و رقتج اموع عولشل
 لكووهو طيادتبا نم مومو ء1نيصعو كقسارح و كّرطارحد :لطمح وأ

 ىلع رمي مال ءارماستخ الا دِضيل مّدق و نايع هل وش نم ايل احكي ضد



 ناييويفر ميمالامتش اسم ةهالتسلا ديفملو كارتشال افاوازنالا
 يلاريلتا كىاءاهلم ار ارق كقلخ ويم سم كنم لقول رحاو لحن و
 ١ ءايم ىم ناموا عونممىأ وسم ن اهيملا هب ديراز دصموهو لد عقسلاو

 ىاويصمح صخو سل ارضه قف ف منتملا داكملا داي سجز جد ليلا
 | رهتمتأيإل|هل3 جذل تال كلقلخ ميجّش ذ ايعب قلتم ص منام

 | لرقكوهتكوةَيليلَسَّوحاليلف الا انطابوا اهاظاّما دشلا الا |
 | ترمماش هلداملجوَدَلانق ولاو هل ا خآبت كاملا ءاملازيعع نوكك ها
 نع فم مسأو هيو سماد سول اءاس و رهر ورش سم اف اعم م ىلا
 ةماعلا لاوس ءاعدلا اذهؤ د دنع وف ادو رؤس ىا هللا هاك اع

 [ ضعتضل__.انلاوهو اطاؤبيمالاو الاكس ثي داحا تدرو دقو

 اكل نم د دع رق طعو عموم هبل عا هلام ديعلا
 ٌرخطورخاعاصو جاو شدالاو ةكءالملا نم لاقملاب ةيلَع
 | ةلقاعل ايه ثاوصسلو جحا ضالا اك ع هيلع لصد ل ىم و دع

 لاعب طع]صو الام هلعّْوش اذه تاانلقاذا تءاراصو |

 | محلا فحوللهدوا تسب كاوحضسا ئشلا غشا مراسم قاع رُغ
 * | بابتساو ب وجو انّمحو سو ملل اؤص هيلع ةولّضلل و باريقسال او
 | راقعد حر وايفرلب جو ساق لا لعو رن طعّرصو هيلع ةولّصلا
 دلوق ةلزغمب نوككف انيلعوا انش ايوحووا ومني اخ الاو لورلا
 لاطعو راع[ صو ديلع هولا بوجولإب حرصتل اوم ترا اكأ له دحد

 2 ا ردو يس يس
 ذا هوبي اونالا رون صا دتبم هروت ودل رغل العر د طعوص و
 . |هفوففوالا: اجت خو ديعراؤسنعب ثلا رسال تغ ره دلالوصوملا
 | جالئاسبلاو راصبالل عمإل رطادرع الن ىونعلاو يدعم سو هيلعرتب اص
 ٠ احايمب اقو رولا ص احدت رز يس لاففارو لاش هللا هايس دق و

 ظ صوار اجاس هييماه لاق و و هيلع هلل اص رحم رولا كاريسَملاَؤ

 دما

 | ةيليؤصتلا هرمز تعا عمروجولل مالا تاذ تيجو ادا ترا اكد

1 
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 ١ 2 ت>>:سا) كرظ 592 ب زيتا تناديش تع امسن دم تت ىننراق“» خت ل ىف ل 2" اب 007 يااا

 ققوزحو ع رتناوهراوال ارونو قياعلا رادار اول اروي نهيق 3 ظ

 ري ريغ ح ضلارهرونل  ةقيمحد تمن ناك وتشام يلا دتيعشررو 1 ٠

 دات طنا ل نو :فتموم اراوالاروب صّلسو هيلع لصون حمو هايل

 7ك راككادراونلا رول نمر[ صارو اك ذا هل زىمةو لاو جدلا ٍم انو اليصرما#ا

 , ايضالالؤاتكرو ديعرتر القص هل وث نشعر اره ؤطساو نو ددنوكو

 ”ةاضالولخدتلا نا دنع1د امر رات طذلاد ملوثو ثعبل ب اذ مزح ونال

 لقالاقدنا غر ديلعرت اص هنعئورو ”هازأ ادبع درحّرحآ هرْؤد ىم كلش | 3

 ظ رداوصرتيل وال اد ثيداحا مدع 'ىس1كق لج ورود سو ىرؤن متن اقلام 0

 ظفللا ذوو اهيببس ناو تاقولذملا 2دنج نم « لعزل دمار سو ديلع

 (مساباهفجتق و فلا ثكاو ةدهس اضل ؤوها را ديع كتم
 ديلعزرؤص هرود ل اىملاو هد ئولف غامر ونال ارو : نوكض سانم |[ 1

 (ضاواشاهناهنمىدلا اهم عوه دا اهرؤناوعصرافالا يوهلسو |
 اهي ارقسا هنمؤتل اهدةموا اه روصو كنتو وكت اهنمتل | اهتدام وا ش "3

 عاوصربللا دلازمجتقو راونال اروبوعوصرملل ال للا ايو 0
 ٠ | قاايداهلعاجكا اونال دونم لم هيلع متد الص ةرونواراونالابونه |

 ١١ :ةقيقحر عاد كزاجر انسال او ديعاهيعقونلا رون اهيوح ريس

 اوبال رون ودل انا ازمعبتو اهدمن نمو ١ ىلاعتو جزاويس د اوه

 صدم اذ صقور هلل اذ انس ندا ماللا و نكالاو مضاو اهانعمو
 داسالاللءاو مالو ءاضاوا3 شاو طعاتن او ناقتالاويج زو
 دزسملاغملاؤ ننال نيهجول ادعاولع ثشأَيلا هات فودح رءاحو

 هتاذل يضلل ب ل عؤرف رمل ءوتلارهو ىييشسل امن أ تبت سسكسلاا محي
 للص اول 2ادلومملا باقم نمزص حيره د سمتتلا هرعت اقدر
 سلات "ازيد لاق هيلع هن اسفسلا جيطل_ تيل ايل ازمرال ارسم
 حسو ديعرور [عصوّرس ضوعكوا "تيبس :ابلأو ا

 نو هون كدت الكوت قا الا هلصأو تس 2 لا لس لاسالا

 سالف مل مم ان



 معتئاعسل الاف فاوتلا اعم امال اوخالاّرس موا حولا طاب عم
 امىلعّرل الفل وا طدو عريتَسلاد ات اتسال هيف لاق ىذلاوهل 00 و

 يلصق لاةدلاوعلاذ دارس حلاو ديعلا نسبي قكماب ايوضرم دوك
 تلا امادلا لفعل وضل اد ول لعبت دب فرامل اهدامخ وع

 رتفلا تس اليها حفرل امتا دو روحو دل ةسس ال متسم ان تبوه ظ

 .رفلالخلا رولا نخاف سنلا نلف 3 اءو نم حور اقلط تككرتو

 لورؤصوإلا دن 'ازاؤصو بمكاذ حدر املا اعلطتم بلقل ادعو

 7 انو وزاستكا جلال دمت ها هذصوع يار فص كر قلل راص
 اس هّرش نيدجا والم كاذ وتساف دجوعلاحو ةفصو ىلعادت ار
 ' امهتخي ئطولاحرهفدلاالاتيجالد م وللا ناب جعل اوني هذ دناإلا'

 . اًضلاناوملاو تاؤلار ارسا دي داما ا نمو اىم

 : تقسو انواصاو تفرش اق لذكل اون تاكا يدل ةراضإلاو

 كراتنلاه دذدمو سو ريلعرال ص موس أع نه( هل اقاعد اسال ااهيف

 . | هتللسإبالاٌو كشر دماهداوص مو اهشافصو اهراوعتسا سجن اهف
 د اسال |رهلم سو هيلعولل اقص هّرس كاداملا تاو داعم وص
 لبافم هريس الاهل ةامدلاغفالاو ءاىسالاو تاًئصلاو تاذلا

 .ةهاضو دف ةيلِمم اهنم هيلع شك اذل 'رازنالال قو دارسالا هرط

 ةيراراؤنالا ديت سرطر قامو خاض اهنمّدنملا سون هتطس اونو

 _تسلابدارلاّ وعر سالاظضل 3 دعا راسالاك لذ صه |

 دهس دال رولا هد أس ال وا قلل ن ايس ا كا جلا نطاب درع

 ٠ يل طور وتسود |ملعا لل او قلعت نطاو 3 ىا فوذحت د

 اهيل ل ني راو ب راضك ابو نفسك تب عجتراربالا دبل هادعر
 ظ ني هت اذا ص نيعيطملا سره اطل اكاد 95

 طرضمللا يعمل ١ نوضرءالو رذتا نونئودال نندلا نسم لاق و

امتو دعاّشال يل اريعتسا دك داوارج هل العو رم
 ١ ةداملا نهيل



 سلا سس

 ٠ 59 3 ٠ ١ 5 5 ك4 4 7-3 ف 3
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 هيي نب ست انبس نينو 6 قي ع .رجد> كل ك4 كا - 6 :

 هنن 4 ترب

 هب' هندي ف

 ا

 ٠ البف هتببجوو+ ع موضح

 5 اسال لعل ظ

 "قلل شلاوف انما سدا ل عموم امتدلسا لداراشالا 3 اصاو هند | ١

 «رونل هتبودهلاعتدل مو هرزيلشمول اهب ملوك ف دف انم ال نسم سهو | 1

 ىهاوإصا وكب ثيح ىتتك د دعم ىديبزل لاق ندعم ن دعم د اسي نم | 1

 يمل ارسال اسارامل اكل راسا هيف لكصالاوه كلذ وكان نسلم |
 ةاعتماةادرارسالالوصمتلب سو هيلعرتدايصونلام لاه الاو |

 ناسا رسنمو اهروزقسنورسقلتو بلطت هنمو هيف اطوصح ٠

عمجرتملا كسلا اكاهيل ا ةيشل نوف كاقاخ ميجوع هر 1 01
 ٠ يملا اهي

 ايس وملااه.

 كا ةفرموه تلّركلم ءانبلا ماَياذف ةءاماو الجير 2 0

 00 هروقا تحس 0 0

 ظ انه د عر كفالي كج ةيشنا ررييلاو سررولا 59

 دلحالوتلا اهاتممو اهو نامل لأ دشيل كل ه هماّفملاءاًضش ا

 0 ا كامل اك قالطالاوعةنيلذئ وعم ةلاريكلا'
 200 سم ٌنكمو تانّصل او ءامسالار ارمالا |[

 ةمدخورم الار وْش ةكاطلسلاو كإملا ناثس هام كاهل او[

 ا راوالازنالسو هيلعرتن وص هاو ككناخجذ
 اهكجرو هايملارئاسلد هادمالو جور وسلك طجومل و أهمل عاف | اهامز و

 

 روب كارت صولا دئغتلا ةماق الما اناهللاب ندع صوره

 ٍبلط هزفف هيرمان ناكل نوكي كا داش الثم بهداا< هيف كلل

 ود اتلاو ميضلاؤ ةىه انلاو لائتحإل !ىه زق امو سرعل اون

 نضخؤم هل يلمع ست هب سيمار .ىهيسووب سك روبجو "لود و

 وهوذل ! مول اتاغاليل دب تايهتشملا+ا اولاد دعم عريهنتم هرم ل

 حتتكتو وول متبع هزت اكسو دي ؤسؤطصلاوه تا
 ١ شال وهديخإلل ١ ”وا ص أرسورل اوه:دأك نامال ى ةلاهانعمو

 كتوم دراصص او ة حالا عمرهتسو بحيام دن ادجاو وان اشرد تو هل

4 0 7 0 , 1 

 د وياك اا 8 1 ل 507-00 قرت



 ةيندالا ابهارلال 0 يا ف همامطاتّحو

 | هلا ىربكلا هير ثاياصوار دَمل لاَغ هلو ق داملعل اسم لاق دقو
 ظ كيسا رازز امل اسورعوهازاذ توحلملاو دكر ابل اهتاذ ةروصوأر

 ددلب )ل طالوصولاف رابساب كَسمملاو هب ىدتعلارهوذلا
 | ماهقتعملع ةف انضإلاو رونصولا ص هذ ؤحاد ةزمحل و كت دهأشمم
 | وشو ركووكلّر محرز هالوا فانمم ريدضو مالل حمو ا دهملا

 يلع قتلا وصول لمالك اييسو كلم رلطو ة داي د'دص دج انه |
 1ْ ماودي طقس ال اطاشما د ةيغتوا مودن ةولص كئاجا اخو

 : دعمئاكئاعس ماننإلاو ءانق اطل ضرميال اونو دعم هدوم ىا

 اهلَّبم اوشن ام اهصولحو كمال اهي ارمي اوم يضر ةولص
 تبول بلان اس ايمضيوروتلا صامه_عصي مل 0 لا

 ايبس نوكتوا* ةتببس : ابلأو اتعاهس وص رو ةروتعملا ريم ١
 رجردنصو اكو هر ة وسم ىذل ١ نيالا محراأب انع 5-0 ١

 ' | براياقمدجز ل اززمبؤتار رعب كل ذل انسلف الاد ال اومس لو
 مانو بهل 'اهريعو ةيلهسلا ةئنلا و لداتوكو سيملاعلا
 ىملب 0 و نير صوور دنااهسغو قزل اربعه
 مارا صشلاّبز مهلا اىمعل ادب سين موب ةْيْسع ل13 ص نا

 م ف  مالشل اقماع اذ امارعاو لك برو ماتملاو نكرلاو مارجرشملاو
 الاد 5ب تالف نايل كالوعي هنعوفلس اكلم د اثسميالا

 ننلا فو ق ولركشب نبال ةيزل باك نبع ه ضعف مطب
 .هطاقس إب اهفميؤ م الل ادعبتملالاب مارا د لح بر اهريعو وي

 ىلع قلاع مركارو اجاهرا كج[ كلو تنافر و نضر ه نظن و ميس لكلا

 ظ 0 000 528 :

 مجمع شمس

 وى وف“ سدح 10 تةيدنتتي د ا

8 



4. ٠ 4# 

 ١ .عرتو يف مس حزفومو اهرب ةئلديو عمالاو ميلا هت مت |
 ١ هلد (ؤسونل امف و دياعاهينييغص ليج هو هيا هنلاب فورعم مصوم|
 ١ فل نلاو ابل ةفلذ نما امس نم حر ليو غيل امون هادعؤسو ديلعإ

 ١ هلع اهتلعوهو ةقرشمملا ةيوكلاوه مارك تيبلارومرع ضأ
 | | سن يو رة حصاد و, ويسلا تيل »اتي: جسص خبل

 ١ راجتسالوطق و درسلاو دق لاتقلاةزمرك اهارخكلبلاو تيباو و ويملاوأ
  00دة فرشملا ةيمكلا نكروهرك نك لا ترو .هريزدل رجيم دض متوملا هلو

 ١ ماقلاو قرشلاوهو وسال نكرل ا كل ذكد ل لاين وروسالا#ه وق ىدلاا

 ةصكل باد هيلعماقودلاف ورمل مانّسلا هدعإ لم مها مايموه|
 تو مالاتسل !دلع هيلجر عباصا وبس ا دفو ءار دل ذو عجرم

 اهتحربررلالع ءانش اع هللا دنعر دل م اظعلاتاق وللا هره

 | <رتباوستوتلا مو صاهت ال ىللاهتبس اهنمو باطلا رينا اهركجس الشين

 ةهلاو د دحية تمرمت نانا ديت نراهم باتو
 |: ميل اىهتلاوهز علباللو الوعفماب دينسل اصؤاىا لبا دنعوبانو لس سو

 ٠ | زيفم] ٍدعطوولاومالل ابيل 'هزغملاىدعو ملاح سئ كلاوهف
 ٠ | ميل ءماذعو نبال اثلوغعم ملتسنااًتمرحم انالومو هنن اعم
 ٠ | بكه انهئلل"د لامر زمجملا ماله هضج ةسيو يجيز عوهضس ساتلا
 | 2اكرهانملسلاناشن نمراكدق والا لم ناوصرهدؤوشلاو رطل
 لاريغللل صوور نف س1 ديلعوتل الس ةثد |لوسر ألا موشنل !ةنولس دب

 مسالا الك ديلعرتب الصدنع ءابحو رههع قاد اىضذ نزعل ا دبع ببر فرمت نبا | '
 هتهاتإةعاكرسإل او ىدل اذه در مالت اديلع د رألا دما ديل
 رميلل ! امهروكذملاهتد !عالباب ءارلاوهف هنعدفلبياكدم تعيبملاهت
 م يرمامومت إبق شيقل يلوا وع ديس انالومو ان دس ع عوس
 لمتجر هلا مويا يون سال ا سرح | ولكل ديس هيلا مالتسل اهيلع

 | مهلق ىلةبشلاب نوعا دعب ىلبشلاب واوا نيد نم ةّدط لكنا



 ظ

ْ 
١ 

٠ 
١ 
  مهس- - درج ا

 ةريوجسجع ا

 سوسو >> عماد يسن ا

 انه اّيلوإلاب رز يوم يسب ا داكأو
 نيلؤالإب راملا نوكيف ىهلاو فشلا ةةتوهو سابرلا مادقتلا يللا
 || لاس نم ء اينبال اي سرحال ابو نيإسرلاو يِْشلا ص قلخت تابعا
 و هيلع :هتبالص هيلع ديسلا قالطا دنيسمونؤعاةلياو ىلع
 قار قل مقادلو ديسان ا لسو هيلدا ةلوق نم يم ام

 اند افوهوتما تاب كلذ 20007 فم هيو اضمز هد

 | هالزيإفت الوم تنكس لشو هيلعوتن لم القد انح ءانخش مال كما ظ
  دنقاكمو ديلاومو عرصان تكموا مالسالا ءالو كل مبؤحوك اشلا لاقو

 . | هلووانورمإ كوم نييص ١ هتعزط اطر عارف و ططرمالا يو اهلا ثا
  اممامه ةاويحو تكد لك رج از الوهو اندّيس مز صوهلل | صوم لك
 . تفولاب داق قدالاب اهدهارتضد م مرتك د هايلقي قد اصلان امرأ اقلطم
 7 | تقفؤو ةولتمل ا تقوكامرمالر ةقملاوهو ناميلا نم تقوملارادّيملا

 هةلافرو ذارملان ديس تسول عا تناوب هزم هيلو دريهام
 لي[صوعيلا | ءازهلى أ حبدْلا موي ىلا ةدادبكم داصتم ةولص ىلعالا
 اهيلعرمو ضرالات ع ناحل 57 ةولصرجل ان الومو دّيس

 رفدجؤابلارهن ا اهلا ءانفد اند انضارقنا دعب كرلاكإذ كرم عوجرب

 رصيولا كلل نط هاذ: دازئ امل اوهرد هنيصصو موس 6 مجرم هيل او 1قلخ
 ضرالا رن نات يا نيسُمَس قوو اضيبل لاق ناهقلأ كح اولا لاسمح لا
 يم ورفرالاقوتسن ىلا هلإمالو كإممهيلعو اهيلع ذحا ّبيال اهيلع صو

 ١ ير اولارح تناوأ هنا هثردل تراولاق م ك لهالاو ءانهالاب
 | ئالؤَنل اين ليا صودا توي نم دبوس 00 اهيلا موجر خيا
 اهمجزمرد مدقو 0 الاروعسمف ا تي دحو ةياور مره
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 تلاع ساو وفا لي كيل

 ٠ ةعطقو املا ما كب نوكيد دولا نامزلا نيجاب و كلر وح و ةعاتلا| |

 -كقالوعدل | نم نيح ناضال ل عو ازه نمو قسما نامل اذلادنم | .
 لكْطْناَمْلاولطماعم امهب راملا لاو دهس و ا ف دل انطع صانه هنأ



  ظطاهعاام ددعرمم ا 1

 دوريا هزم و دن نميري طغاة 1
 ظوفحلا موكل ا ىضمامف ةراثكلاب كل ةبحاضلت ءابلاواموهجىدلا| ٠

 ةوزعل اذ قأرأمعق ذ ةولنملا ةره نيحللا كلذ دجونم لئئشنملا عررملاو 2

 باك هناراضالا حاط ظونحلا لا زمالاةئيقلا| ١ ١
 دقوا شاكرهادمو ؛ٍةس] كر داقم د بك دق رضرالاو دارمتسلا قضت >8 :

 ياهوو لبصالا نمو طسسشنملا عوفللا كلذ ذب بوتكملا اهناو 1

 داتايشمم,وموو دنوكبوا ذب تدبسر ةبالا فركداموعومطلو تايشالا | ١
 34 يش سما وه لاي اال سه لَن 2 1 ْ

 ةًدسمللوا ةيانلا هان انة رماها اح ل1 0
 > لاو ةزالاف اكمل ذي اهض الئ دلال قسسملا نام ادب ال جبال ادبا] ١
 اا صدعاهو اضاب ديبالا م نيظفلب قاوزارلا هؤ اك ا 3

 د ايل سر دب يبا عاطتنالامدعوعةذالدلاو ديبأتناؤ ريكتل اف عل ايدل | ١
 ةتيمبالم مالو ذي 'ءالواةياهن ال ل ديلا لع نان فاوا هلم دور

 هن امد هماود . ا هم رعد م دعإل ىا قال مف الوادبا دل وعل ريما |

 و رصلاوعو مياده هب نود ةموهدلا نيب ةبسنل يح ةيموكدلاو

 دتسودل انف الد لجو ١ دبا هلومل سه هتيددال راض ) ة|داهضرصوم |

 لاوعو لن ديس وصول | اه يئنص داصملا هريمتو يلع 3 وطعم

 هد طاحاو و ددعججج هاصحاو كوع هب طاحاام ددعرجلاب دنس
 0مل ءانيصمل ]2 ىلاعت لاو دقو ظونحلا عولل اره تذب انرك

 هت اهيتسكذ لا ب الم رت ديس و نما عولاوعد باكا تع ظ



 -- سمع

شبو كيج ةؤبنو كتي ادحوب
,يالل لبتلاب دوس ل رف ءاه

 ظ 1 1 

 .رنولا# مرقل دز وأيا كل داهتس الود داهيتسو بي دكتل اب عوبتدك

 ظ و | هب او دهس مدلل هرزعاملا تافرعزورمزه او كن وركوب مهماورم |
 ' ىاذي[ يأ ضرفراو نيت اكل ا مال اصوصخو وهيلعو الل
 0| | ايبقكذتاءر ةكاعروزاضضالاو مراد لاقالاو لولب هييلماع
 | 00 دوتو لحال الحامل اريزكأو ناسحإلاب
 ٍ زملا م هرعو ناوضرلاب خر اتصل اصمضخ ىلع مالك ابل
 مم د - ريق قعلا ارب دما فلو ذم

 لاو سرباهيلا مرحب اصصا حيج رعوريخ لاوعو رع عزسودللا
 _تئلاط سو ليوان البق لسا نمو وطرمعو نيوياشلاوو ىح ريعو

 /اسماهرمو ريو هين رو ىوتد نه ناك صو لطخمل وا دل جبع

 | نمو هسلاىلاجلا مو ةَّماعوا ص ةض انو ص لررمو ره ريعوا

 عيل رنالارمو تابّلاو نيل نسور يباو ىاملاو داحالا
 8 مق عدم وزرلا ب واوواجيلا/ر ومنح ا اذك و ةبارتمل اق مدعو

 00 هيلع ةلد او صولا نيصنلاو در ل مهلعناوندر ذا هتمل ا لع هولّصْل او
 | عملا فعشرمر ةيالايقساو لالالع هنغدف ثدرو اشاو لسو

 "| 12 نعال رعوص هللا فاف رإل اقاىلل اًهبرطب اعبت يقمل رع
 31 قران اكرم لاو غو رج ؤع فيلا كد دابو ميها 00

 | قاةراور ايبا عزه رحتي دلتا يمل اعلا قرع 7 را ومعي
 مورا ظفلب اهي يعول مر ىراصم الا دوهسم

 كايا 1

١ 

 جنم اولا ةلهرسلا جزشلاو تتضوع لطم و ةداورلا منهو |
 بلقلا وسع هل! اا ةربتس | رسل ا ىمعبو تطّقسو هد الّدلا

 ] هلا ةادع إب ليم دهسا ىزهاؤ ف قديس لق دوه دلع

 تمنع تاكب ديو 55 اذ 7 (



 ه.وطع فد ينحت نويت 9 5-71 55 0111
 2 3 4 3 ا 5 0 ب ب و ع سب يم يي د

 ع 2 ١

0 : 2 

 0 تدم 0 ا ةرطوعل اجرت انك ديا ا

 هلل ١ ا هناا هكلااي هلل !اي لن ١أي هكل ١ اي مناي ذل يمس يدلل

 مراصبالا دو مسمى أ ةي اور ةولص دعب انهن اضعب ف موده .هلطانا

 حهيعاشطا|

 ملم ايي لانقو مطاقساولع] يبطل ةريكلا زشلار# دنع لن ائذد
 تب رومعلا دبع اقلافاويشللا ةئمرالا بانك نمالوتنم ددجتوو |

 هللاطج ىف ات دهو هشدام هلا يجر ىسرملا“ كمن ارح نبا هلنا دبع

 كلذ ممواهف هلأس ا ةنس نالت تماةجاح هلل فاك تاكد اق.|

 ايااي طل ومي لئاقب اناازاك دليل تا 200

 2و طماع اهب تعا نطبق نه ا
 ذي رز شتا هدمر دلك انداق دحو اذه اهم أس خرم

 ذو كلينا وب ئيشاالو ]يلجحأي قد كرو رو يزد دّيسإي كل

 دوت اعاجو ديب معلا كو ىارونلاب 8
 لعق .لزتملاملْثم ننكذا كاذروع]لا 0 تلاوه راتج

 ةئيط زهيئؤعاهدجو هللا دحر نشا ور كيضوملاب
 ا بانك المؤينا م هيف د تب اىيد و هر ىها ذورم ذل اهدجو

 0 سد احادحل ةغل اخ ضحي

 رن انالوموان دّيس مؤ ص فلل ١ انافق قل ذلك ركد لا عريتبحلا نم
 ددعزج ان الومو انوع زم مربت ١ ككلعلا طظاواآ ف ودع

 تد دهام د دعر ان اومو ان دّدس وعز صومبللا كياش ه هاصحخا

 ا اسس
 ”االومو اندّيس ل عؤصرهتل ا ثازكملا سازيخت اهله كترد ةب | ٠

 انتلا صيضيامزمعبب تا[نكىلا سدني رار تصصنح ام ءدعرخت
 مهل !كادز امزلاو ةْفّصلا و رادقملاو مدل او دوجول اىهىل ا تتسلا
 كيِضوكماديلاب طنب هجن ام د دعي ان الومو ان دّيس د علص



 ٠ حر عزصو

 ئاوهالاب نيوكتل ادللاثب داري نارمتحو ص ويعبام نوكيو |

 ىراجانسالاف منو صوماوه هج قملاو لقاو دصتف دخون ىنعمو .
 "| ياما وكيفدمكلاءاضتق متل ابو عضل ارابصَتق ارمالا بدار ارهقجيو
 7 ا واسال واول -

 تأ ١ ىلا

 ديف رج ف ىكلارهدلاعفنالا ف نيون دنم قمن ب اساس
 دنوكراراو لدا لغو دل اوهدنم رومأ لاو صوم حض نوكيالذ نكالب
 نكمالا كالعانهو ظزوت مدعو اراو كل امرعو دل اوه دنع مهملاو

 مملاٍؤماحيرهررمأ ا نركب ةقيقح هن اىلعو ف الئح ول دود ”ةَقيقح
 ” | درج انالومو اديس طعؤص هلل اروجول 3 لوح دل اوه دب رومأملاو
 | ]| لوو اند ؤ صر فلل اعل ىعس طب طاحاوا ستسلارسكب ةعسو أه
 ' |١ تافص ماو تادوحولاتانكىلا م ءآوصم ديطاخا ام مدعرمم
 ظلت اييامتس القد دعل ا اهيد صد هاف. امل ةياَض الف ىلاعن هلاك
 دحرتسولات انكملا ماو عرصنؤ ىلاعت ديس تاَقلعتم سناكناو
 بهدم إءاّمااضناافلا ااهلمتي الف تلاو دّدوا سءاقبلاداد و

 اه وحش اهب جدنعمبلاو معتلاولعت ميدمل ل اش االف ىيزمتملا
 | امهناسيزفاو نمو ىملابلاطفا يشل ابهد مع آّماو ايري الع
 | ةهواسنلا اهلْسالاَناف ا نيخت اًملعت ام د وجور اهب تاتلمتي
 . كولا ذهءاهب هرصنف لات حس ةطاحا هم اش اهنا م دمل ةدو ذحم
 -رورت اذل 'هرث دامد دعّرخم انالومو اديس لعؤصوملل ! لعافلل 3
 ماقلاو هاش اسيارلإ5 لن ا :ركلل دبع نبإ رتدادرع ىع ةعاج ود
 تزتا4 نيل اتم زو طزتعو وجر لإ كلب قدالمف ام ول تلمق
 لاقل مكَدل اكل ره تءلب رجت لوف هيلع اى للعزل و سورا
 ددق: وْ | عركداصر دعس ان ديس قمتاصو ولاسلا بانك ىف كلوتب
 امك مالا تدحوت ةلاسرلا تظن نييصا ايلف لف رولف علا هن معاما
 نسل وا نعوورو ةللادر ىلازلامالس الا ةَتحن ريخالا3 و تمار

0 



 دموع هلداؤصوةدلاسرلاب باثكف لوقي ثيحدلذع وف قفا جا | الرس تلقف مانماق لسمو هيلع متن لس اتيبار لاق قاتلا 1
 ممر عر اخ صلاّمُف :دولق اعلا هاكز عافت امن نوركاتلا مرد انك |

 فا دما اله به اوملامخاصةروكدملا لاسرلا ةطخةواس لن | 1
 ولد اباتتاسلا كد هوذوِس وول ءكدامد دعي رت داهمام ان | |
 مو دانيا نعي ديلع ةولسلاؤ رهتل منيا همسا|إ ||
 ل القوا عد د ئدلوق در دابتملاوهل قلو القاك هك[

 العم زيضشلإ بدلا دنان ىاشلا 1 اعرو دنع لفعر فب مو

 سنللاراو لح اًعابجي ملا تال ذلااضياركدت لحم نوكيف
 دنا نشا دسنب ا انباد ال وعد نيكلا مزصق

 2707 مهلا دإ ةفاهدجوأ

 ىلا لاول اذ ولا ': 8 ذ نعإذعام ددع
 نياقانز اوم ولا ةنمزالا ةمستناه د دعوا اهف وودروط عش

 لقاعامف ددعرج انالومو ان هرسوغ] ص زهتل ادخل ذ نص هركد نعاهيذ
 نيو هنيييوج جم روكي ناوازمائل املا فاطم دضوا ْ

 0-0 ناطمإل طق ةرحاو ءاتلاطوم
 ارواج كدر رو عبو اراد دع ان ومو 0 2

 ةرسم رشلادحاوو ةريخ مهنراش الا ةقدد مما رنج ماوه
 222ج ان الوهو از دوس عؤصوهللا ضزالاتاَس نم. قاس ملا موهو
 3 آن ضاغفا للاسر ون اكعد جديام ةنإهم ناد وجّباود

 ت.ةولاو ولا لعقتو انه دااوكو ”نياد لكقلخرتي او نمر الاى
 سيلا الاذن نامل اوهد اولا نوكسزف :ف اهل تل اسك راقت

 ةكناقلا-

 : انياذكم الكرخ عرتاؤسو هلق باسملل ئقوي ال هن اع دوج

 همر بعنم



 مدل و نلرل اح
 1 م ا يبس دام عمج

 وتدل اك ىف اضال المح مَن اف ةضرارع هالّتخإل ةاعام عج دّمكل
 : هوجن معلا نوكق تاو الخال ام كلزريعو نكامالات لمحو اهرعو

 ادهوَتاف بدعا ده ةئلتحلا ينيك وبلا دياب هلخالا ره

 مرورا هلا ا زل نم يحاك دعى ار اىبلاو ابا دتيب نال هتكد جاجاوم
 ىخنوا 0 5 هنمودلاروملا هم وكاوهودام ديلعؤ دسم ظ

 ناكثيكتلل ماثملا ناراذ مانملا ةداهشب ءازبال اريزكعاب دصقب ا كلذ
 ايندلاووسل اورشول اوءاىتل ا وزير دلل الماش هيلا هايم لوف وكيلا والا
 لعامشاو ردع كلذَو راها ادججوبثيرداحال ات ديب اىسحتو حالاو

 وحمل ادياعمزال ل لظا امر دعيج نالومو آن ديس طوس مهلا
 ”ملاظ د تش اومن 3 يوتا ع ىلط طارق دريل عولطعمل سمت اببوزع ىم

 اي اب رشا دعؤأ ايلعؤلا ام د دعو امددعف |

 ظ هلوانطاب عتسمؤاللاو ايةوتم أمر ال ىتسو فاى اًءاضاو

 مورعملا ولا خولط نميبولا دزعوه راهنت هيلع اينالث ايكوتبو ايعابر

 | | دافلالعءامازعمورهلاعولط ص مومل اور شنلا عولط ص ليش رسما 1
 ل دانسالاباب صور اجير اهيل املا ةءاضالاد انساو دايِض هيلع قس او

 دبابو الا ءاضاو جواول آد سمتشل اوشا ؤرهو تاز املا

 . اهدحاإ رتلامواعم راهتتاو بلا ديعرتخسا قح ونام قفا
 قال ضاعال اكد هدم ذك واج دحاق دجّونول مازال اكلم
 ناوو دعملاو مائرلابس نم ارهاذح نيبامرؤسي الىوولا داب لوعل اؤع

 ااملال منهو هيلا ملام قل ا تادضوملاوهراهتنلاو ليتل اهيلختري يلا
 زكاليطمللا امددعوراهتسالاق رو داب داطمالالمخر دعمّملا

 نع طسوالاو ئاربطلا اودع ثرددحُ تف دور اهلا ديلعءانماو

 وهو انديسوعؤزصمهللا ةّصْق هلو اعوقر دزعزلل اومر نسا

 1 كالو يف ابل لا ةوا وول ولام نيبامرهوّدفلاب د



 0 30ج ين ابفلا نا 1 م
 در ةروولا ا رصمل افا مّشل الاوز صوهو يشم اره يمك ليصاومجأ .

 اهلضفإمتل ال دددوذل ما مهصم صحم و اصوصح هاو راهتلا لوادارملا |
 رو انالومو ان دّيسؤ مؤ صرهلل ١ نيدوهشم امهن وكل تاق والا راش لع . ا

 وع جميملا اوجيضجمسا لملاو اهرضنج ةزمر رج اذار مز اطدع أ ١
 لاا ١5 لفعل نيع ص ةدام اورج ءاضملا ددع رح انالومو انةيبس

 لجالاّشل ا مَدَقَو دلو ل ءاس لح ر وهو اذلابل ا ,دلاوهد لجو مج (
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 ٠0  000 05كيد قف دوني 0000 1

 رت انالصو انددسو ع [صرحهلل الز الك دادم رج ان الومو انديس أ ٠
 فايد هانالوفو اديس وع [ص مهتل ١ كلض زاو كتاوعس ةالم
 تمده اهلك هزه كت اقول ددع مت از الومو ان دس ع سوهللا
 اه كاوا دلت اولصإّ ١ بج ازالومو ان ديس لعوصرحهلل ا اهئ اذغن
 رم انالسوان دّيس طلصرهلل اذه دج رْعْشف مق وو ةكرو اريح

 قعاصمللاةرجإا يوعز ص ممل ااه عوف مرجا لو كتاولص با ٠
 دتامرهإهوارويتعت ىربكلا ةتعافشم قلذل ويمجرم ًةمالاوِضَس 00

 هلا قص هتعاذشبساماصضل وسو ديلعولر اهض ةعاشإب هلت |
 امتار اهبجدمو اهيليروأ لولا فش اك لعّوصرهتا املسو “هيلع
 روستو ةيوئاوةرشلاوؤ يضل اوّرهل برش هو يل امتد ةولاو

 مواعيخالاو ايندل اف بوركلل هجرت موؤلل 3سو هيلعهتدالص |
 ةولضلإبو دشو ايو ةئاذب كس ديلعتلل الص هتعاقشبت صاد
 عاتايو هيل مرو لوصدلبو دمر مرقل اذ هراوجو نيكد هيلع
 ىوبكلا هتعافس كلو كيو دتيبلهاد هتباق ةّدوكو ددتس
 و اهيليزمو هش اكد! دّرفلاإ م ؤعؤ صولا ف ميلا تاصرعتو ةّماعلا
 انها دولا مدعوصالاةلاشملا ةولاءاطلانبوتد اهيهدم |

1 

0 

05-6 

 را هر ةلف اكتاقوالا هيد اهدا نلَصلا اود | كما سرل 59 اف امدرات هس تس حاس درع ا
 ناقد زهطراتلا ةختاقوال اوكف دلل'د نا طأ راسا تا كايصاو | |٠

 ظ . قعاصويلل ا كسلعت ءاضر رت ارالومو ان دّيس لع قصرمإل ١ ميسا



 ةرهالاهي كنا هران إل
 ةصلحوا

 1 سكب هاةوناعؤسوملا ٠ نيدبالادب اوبك ايش لسد ديعرتن الص ] ٠

 دوج انلحاسؤغزصرهللا ثيداحال !قزسو ديلعالا الص هضوح 38

 نصر <

 رحسلا ميما همت رمق صوهللا ديهذمو كلذ عيج تس اكسو ديلع

 ذل تما نرجو تطوف نباو ئبام مبالاث لوا نم لعاق

 71 نوكسلادقي را وصيم نا ناش مام نوتل اسي ةئنلا كيلا

 ديلان عارتمل فو اهيف ربتعم ءادس الا نعش صم ن اسجل

 ةّينيولاهشلا نودساو نسو ديلعزلر الص لوا ىو و ةعيشلاو

 تامالا ونا يطعام وب نا نم فرع ارهام نيو خال او ةنوسدلاو

 4 ئاعدب و در دبطعآلا كل هاصخ اف نارينلا تاقيط نم داقنالاو
 لذ رصبرو ةاهبو هت رو دنطس اوبال اىده مى دو فأن م

 اهيب ديسموا زوتاكطرمودهو لو ديلعرلد لص هتلس اوب : الا جون

 يدار شم حما اتا زينل زيوت3 ةرطع عب قا نم لعاف مسا ءاثل ١

 ةميارمرورل جام عيجفو اىذدل هن ا كشسال و اهيبطعاو اهو اهنا

 رجهبلل !لءارتن او ةككافوم نؤَنمو نت دحوو لسو ديرعتد الص
 0 دؤروملا ساوعفم مساَد دودو [ضوخح ا يحاص رعّوسم لعوص
 < هتكيبازإف راع لا هه دينع ىاشسإل او ءانا لا باهل [وه
 ا ل دب ال ل عمم يسن ام ناو وهو
 . يلع نيدداولا"هزيكب جيرمسلا ددو 33و اول دب تعصولا تاكل اذ لولو

 مون :هانوي ىدل ارجل ءاول نصر رايثملاو ءاوللا يحاص عز صرممتللا
 يرعب السدي ورح هلقعي ناكؤذلا ءاوتلادب داري هذ و ةممل |
 10 وم هيرعو لبحأ -فووع نَمَدو ذّسملاَىأ كرش

 مف ابحاصإت هيل اج ايرلا 1 ةوؤصد 2 ديه نع د دهيسوا

 " يدباعلا عند ةولصو و ددرصمحا هدم الاقل دلئس نم روفتسملا

 ظ اشر ءنخالادهالوم غد رجامد هاو سابتلالاو ةسيخو فكل

 ْ ةلعزيو دي درؤعال ادحا مخول و ةجر ]5ك هروحوو ةحزا نيعرمف



 اطل 0 20 ١ك 03
 | تستحي ماومو سوت اناكلالاةراتسالا نوع نالمتحبد | |

 | لمتك رقولخم رشا جىدلا ناملاوهو مالقالا ميم هسوزملاعإ
 : دف نيو دوج ماعلاف سو ديلعوت الص ةئاحم د ازجلا نوكيتا

 دل وللا نلوم دلثمو ماقملا كلذ نوديسف نوزنإلاو نولؤالا | ١
 ديد نوعرجلا نوزحالاو :نولؤالا ىزجيو رد ىا دوليتس رون | 1
 هماشة داس كل ايلعوا شرما الع دبس ولف اناهم دارطاوا ياهلا 3

 غمز ةلامنلا نيمبسو قارب رشم ثيحو ا شبرولا نيمي نع
 سنبل اماماوهو هب رج ءاول نوعي دوساب ن رونو ذك نحزلخ ٠

 لي سج عببو نابت نيب روكي ثيحو ا هيتس دئاقو دئيمب |
 ةطساولاوه درك ثيحوا لك جي نمل لل" دما دطغيف |

 زئتطسب لاس دحاملا ؤصدال دج ىث ةّملذح نيبو ىلاعت هلل إنت
 مه اظن قوما هالروهشس ايتكررمالا رهو هذ اكم تاف
 ا لمحو رمال ىيحالاو و
 كل :ىلاعت دلؤمل 2ث طاوه دوهئسملا داهكيللاف ناكم مسن طن الع انام

 ددصماولالع نا بحاص ماما انلخاذ جاو دواشم و
 جنن اهم واما روك نا امو ةزالاؤ اهلك هز شاعر سا ىحبوفف |

 | دو ةرثبك تاكو دل دك الملا ر وهشس دوهظتلا واين ذلا5 هتايح
 روهيسل او هريق هن اكعر ىلا ل القمرا تحلو ليعرتن اص مرد
 . انندلاوا ناو دهمناقرؤددابملا ن !ماوراموعاتميا هل نوت هلملا موش

 ْ ربات قاوم راحل ابك ايلا مضل

 | الاولي يامر اتق حسو ةيعرتر وص هد الوسراوركدد اهينع أ
 دوا موروتغجاب نوبي ىلع ق حتت اللاس املا روعيس ل

 اوعص لدم طيره و اوجرعا وسما دا قحتو ندع وزد! صل لوس
 وقرب ركتللل انام نيعبسو جدتصرال | هنع تّمشم ١١ داوح كلاد لم



 1 وقسم ايو رس روهشمرخ هرب 201 جاانميا رع
 200 اهييؤ ميتال مالسل او ةولصلا) غمد عرايسنال اًراسس ىف

 ظ أين اوفا هسو ديلع دئد قص لبا ديتسل اد لسوريطع ضد وصرح
 ٠ | لطوزتساتلوصبلا سلال وق ىلا ةراشمال ا نوب نازمتجو تايتلفلاب
 ١ | راوسر لامع دلتك هيلع لانو لبرعؤسو دياعرتد اؤصا رييراتخا

 اهينصراتاف اينؤلالها ديل | ظنيل اهضوم اينذلا سم وعضو ةقلطملا 1

 | همالكالا ]نس ةوسا سالوسرف مل ناك مل ىلا لاق“ 2 8
 | راكذلز رغيف ةزالاؤ اننذل اف داك ثيح دن اص دار نوكي نا
 دووصوملا ات[ ص رتل ا دجو امور عافملل اياقحيام رلكانهو
 1| | مشاتل دلل عذذصلاومصؤل الر ثوهنصولا نال دتعنىا روصو نم
 100 فرموبال ناب ضصتلا ملؤملا مهي فوصرملاب دإلاهوىصوملا تاذل اب

 | | قلاتضرم موك |يقدصلل روضرموه اناره تاق دب نصتموه ابل
 أ ىح دوج و ةىدن و ءرطخإ ' ىف سفنلا تطل قافنالا| نوم اوهو

 ١ | ضع لصفتورجيالامب .ستكابنتجيو قافنإلا ا وههسوهو ىائتسلا
 ظ لوط )سو وراعمتن الص هت لمعة سو رمرو ه روج ىف تينا

 7 ودل دون أك دقق د لذ طع هراثا تو هرابخاو ىرينس سرام ضو

 د ا عراحا 0 ال ليس وروجلف رام ومنير ىذلا

 تاريشلاو سهلا هيلع اش عمل |سيع دله قف شيعي و د دلوكملا
 7  نيح هبشيل لو خوي صرنطنزع ا لعد د ارو ران تجيد دقوا
 رائد سعي وعر اذن !ىلاعت هكنادول يحيل اوتم ماياوْي كلن يعّسالو

 اأو ندع زيدا ص دب اص امص وفوالغالو اوف ال اندلاع ةحالل
 طفاش اكس الو ةطسرملا جيرلا نه ىنتب درحأو اذ 'هل سال ادوجا راك

 ظ هنن اص هدوح ناو اع أمل شسيب ناال ١اطعألا ليد لكس الو عش

 ىف هلل هن لم ولالاو محلا كذب صروح باونا محل سو ذيع
 مهجن اهجاهطاما ذياب مهلا قتل الاصياو هدابع ةيادهد حذسد رادلا



 قاد دوج برال وهو طاقنا د مهجي ارح راضف و ميله اج طع و
 ةررخل ءاصوالاميجتف مهدكاو مهيظعاو هلضف ١ هنا امك قاللمالا لع

 هلك ولاوتساو مىهتسلا جاع كل ريوجم سا مدن يشلل بسانملاو
 الا تاث ىلا مهو دعو دده ارك ىلع إل مضت ءاعدل اذ اصوصخحو

 وال نأ كتع ساما حوف دب ودق و 0 ادفاسو اوضه در وااه

 تشل ةمالعل نجت ةماشسلا حاصل عؤسردإلا ' دب سابالف ةبالسجاذ
 (ينياراجو ركل اف متن مح ةماّسس هنأ وتنص داجدقو هَوْلا مال نهامج

 - سيول فرئاهي اهتدابكارتم تا عشا طوح غؤصل طاب قن ءادوس ةماثس للا
 ةماتلاوهول احدن التاهو اليل انلاهّناكتاليح د يدع رج هات
 ماركلاب_ؤوصوملا لء3ص مهلا !ةم المل ايحاصايع]ص هللا دس اع أ
 الو ةرازعماة ماك علو نع ةمارلع مول لاهي ءارلا منعت و ردصم | 0

 ايبااحال عدتمارك هوجو و لجو "عدتر نعّرسو ديلعرتداؤصةتمارك |
 ىاول اوني ةماعألاب هب رو ائئشلاب هّصنح سوط لعلص متل |

 ىدايشل ابصوضحلا غسو هيلع, خد اؤص هاب ءافحالو ةساي راو 6 دانسلا

 ةرير دلو ناك و سمج لذا لع ةسايل اد هطنملاب نييملاعل ا
 ةع انشلل قاذلن اسرعامملامو دمةيت رهو اًضاخام دهن د ةساْخ

 نوير كو عا او رديت امكملا موملاريعررسش سصلوارمب قاونو ا

 زكل ا ورعس | نوم مر وكيق ناضلاو الل حد ةلافكل ايد ةماعلا ص
 رق وشو ارإلظت ناك ص لملصرملا ! معا رالاو امن دق ولانكولاو
 لع هءررو دقو ةعيفرلاوا ءاضيبلاو اقلطمز راسل كة ماؤلا سمشنلا
 تاملادحاو نعراشاف ةرثتكشي ماحا سو هيلعةداكص هل ةماقلا



 ظ ش "يلام تلات تاكا سو هيلع هر اإص هل ةماقلاليلظن
 ]| | روكا باؤاكرش ا ثدشو ةوشل اريد فخ لو كلر وري ملدا هتاوبن
 ىلع اونا ااءا مهرانساؤاوناكرمت 5 عوط اوه مرعو سمس ١ صدع

 قري ناك نس لعؤص للا سو هيلع هلطالص هل اه وكر ذيل ةر
 . ى هقلجإ وكر دما دف ىا ةمامأ صك ا هادو ىا فلج نم
 لفضل جدام لعركلا او ناوصوه ةاوعومل تب ا ثبدحات ةماها

 قطا ينلاؤرهدلا دلو مشل الجال تدل انف بيمتي انه لصالا
 ةررهى اثر دحؤ دفلخ ص رسو ديلعرتراؤص هريؤد تست دقو
 ماه دعما ف ال ا درع هع يبئشل ا هزع امهلع رتد اوعدشاو
 هريس و ررمملا باد ةردسمو ىردإلا ردعر هعبعيرٌرد ائىمر ةررهؤا رع

 كاردةيؤ روز ةيزرل ا ةزنهك نلتخا"م ًَ كلاس دهاج شوهسلاو

 . ع اةتيعوتعةيؤ )ادق ف مدع قكرحابهدمو دوي قمل ارهو ىعبلاب
 و رعود اؤيص هوو نيل ١ صولا ةلآل |لعشقوتنالاك ذلب اقمالو
 ةلب اهل مدعو ةراعلا رؤي طلع هس ارىيعب تاك اذهزع ةطانح م
 000 ١ رومو ةرييمبلاب ةيؤداهّتالشف |
 متن اؤصيل نأك ناب لومل ١م اره اظل ف الحد فيعضوهد ماهلالإب
 قصوللالق سيدو معمم ىفيع لع ينم طايع مسك هفلخ نم نانييعقسو هيلا 55
 رم ىلإ ةع اونل الوبملاوأ عفشملا ةذلابم جم هقاشنت وسب جيشنا وع
 باسر د قاكم اذ مويلا كلذ نامت كنان ايعر هتاف ةذمقل

 موك ؤلتل نود هيزمجيو هنم الل وقف دنيضحتو بالا طاقساو
 متل اولا )بدل ممسك هل لاقي تاب مارك ال !ةياغدلل ادب

 اولا عاطل ابحاص بلص مهل ارجل ماةلاوهازهو
 و موسخو ةناهتل و“ هدو موضح ذبل !لاهسالاو ظل كب سب

 ة]كمدل قيس: تالة ءاشل ذر دس انا ان هَ هوت لاحف انه |. ٠
 60عاما ندلادنسد نم ناك كل د ةداذ ّق الحل ااقحو

١ 

 أ
0 

 ا

| 
 ص
 "ل

 الا



 | ةيروسل ومش قوهيلاباو ذيسح را جوشو هللاب قلخل فرعا هئاق كامت|
  قءافشلايحاص لص مهلا ١ لسو هيلع هداؤص ةَجي وتلا اراعتفا هاوف اد
 صاع 1 بحل مزيإصولا ةزضفل ابحاصؤ مل سرها ةليسرلابحآسوعمدهللا

 | ىمد اطاسك واط ابحاص لعزصرهلل ١ ةعيقرلا 0 ُة
 امٍةَلهس اولاد -1 ىف نل ول اديلع كو ةرغشلا ا اصعل اره 00

 وطبع هيِلعتنٍيَظ ل تيعش درو هورس ملا ١سمل 00
 اكدفديكويل دنع ريعهيملا ويحل نهال ارطس درو: و ا اذ

 اسمو ديلع, اكو نتو ارُيكب يضغل - ياو نب دع ردد اىدص
 يأت ملال : دب ةراشنالا كل اوي ضمتل اكو اهيلاؤصل ها زرع ديدن سس | ]1

 52 5و رولا ركز موو لئال انرتَجاو ععتشام (رثكاصملات اف مهم ضال 0
 الو ديدل سعالؤ هم ىدارطاب برصد عدس اموتربعبلا ةفصوركلاك 2

 يو هركرملا اسهل و ةدارشبالعا ملل او اهاراو ضايع يض اعل الآقو نري
 دو ”ءارعقو رم ةضتبل مهل الو! يمل ارهال ءاصمب متمرس انلادو' 1

 درك اع صاؤص م دزرلا ٌدالوط اب 1 عيعض هن اىوؤملال 15 و تماودرطا ظ
 هريس طوال بيكو حلل نا ب ياكل ازهازجو ى ال | ادفري املسو

 مهلا مهلا اهل اسروااظرهو ىف امان امباوصلاف ةزالاؤ نوكمإب

 نالعلاو ع مزحأولا مديل اوس جب اموحو لعب لد يس] سل[ رحاص ل عؤص
 ئ ا عم دول ادب 2 وامرهو دشن وهلمتلاو نيمدعلل

 : تدلل ايحاصم 7 هيلع ر ا وص نيس تدرو قل هوخد نفح جزعت

 دامو ميلعرتناؤصن امديبرل | نم وناملا ةراثما اكد لخبالا3
 06 كشتاكو اهرش سدر اولا ةغوو دملا »و نسل اكبالبسلا

 ف لش نملك نال اذ هن اكرزعاب قاطو عاقاط نييقطما
 ظ 0 اهيلبّول ارءاهت الانسب نيل ابقل ا دحا لج جد ناكو ومنل ارومس دحا

 ١' دلاز مدت يظيكةأابتل املا اهعبجزيمنبلاعو اهلل اوزطسوولا | ٠
1 

 ةنَسلمواهإم طا عيا تناكو اّينمم كش ةداكد 5
2 



 هب سجس يومي _-_ _

 [١ يديكيم دنع هج واخ سلا انوه عدفاطلو لوط اهيَوْهَد
 بحاصإ قص مهل انلل ةفداتخ افالذ ذر سول ا اهيفصاتاو

 بحال ء[صرملا | مالا رحل ستاصر هلا ٍ ارخاص وع[
 : لولطخمرإ هت ااهملس 5 5ىيتسلاو اؤزخنف ذا رلع بكب عملا

 ب سج ةفان رماة ذ تلا رك اهجيقت ابك ارومزسرهنلا
 .اهيلعرباهففانل ارك وسو ميلعرتر لص امو بياخ كلود ةبيخو

 1 ةناناذطد ةراغل ان ةؤورعمتناكو هرجع فيش ةروهشم الفان هلل تناكو
 : تألطإاو لعرتبلسدب تكربال 3 ينجي ودل مور جهتع هكد !وضد ةباوتصلا
 | تال مر لمرد قصل انف هت و دحل ذل ار أىتنس ١ تنزتحو اىوصتملا
 | | كلين لسولاسال ورق لن احا مسج ىكتو قلذعام داذامو ىرسقلا
 0 ًاينتملالسو ةيلع م الصدق ان قع ءالر وتو س ]حاول انيس. ماعل اكل أد
 1 |[ :ماطاةحلا قي ديمو قسواتف يهمل طال :نشؤبست نكمل
 0 مودع وسهل سابيغل الضد لعضو ألا ايندل اص ايش وف إل لا
 | | ةتليساةشئلا لا نو دب قرح طعوصرمتلاو اربلارئادوعؤصرمللا

 ىادبتلا اهيزاتجلا د تاوتسل 'نم'ؤ انل !يانعم و ىلاد تن ازهعبؤ وقدَو ظ
 ةس 0 قط قوتزبط عولاوا همبط عج قال اناومسل ١
 | ةعباطمقا اهلل ءاوعس يسؤل ذل يالا يسن 5 ىو اسس اناق و
 بمس قش طافش زم مخاد العتلاتهب اطر دصم موو وذ ا رهضعب

 : ةفادخو و تاعزقةبجا زقط دانا 0 ابط تقب ولم 0

 ودور ةدالعو ءاتغاقاطلاو فورمات الث اويتلاوهو دا دأات
 ماو ماو عيسلل انما وكبلإ نحط اهتاالو وشمل اف 0 لا

 |” 7 البف اسم ةابطلاو ةلوعنم لال عدل ابصان |[
 دارا ا الما الا 1 عي راه د ماما



 هي مرصرت وسر جملك ان انك دنع ركل ا ىضر روعسم نبا تي دح نم | ا
 لال دلا وهلا ةفرعتلا انهار نيس عش ضو ماىطلا |
 ناٌرِروَوطبِإ نيج هانافكسو دلع ومد [سونلانمملاق طيبا ست
 دنع هوما سينماقلا هاو ر تكنو ديلع نر وصول ا هنس لك اف بضوا

 نبا ةرابعو بهاوملاف 'وهرطسنملا ةرابعم وعوتوك ىف دلرث د جي نبا
 قب سوو حهلل ا دعباصا نيب ماعطلا يس وزال نويعو سائلا ديس |

 توس ينحل ضو إلف اس جملا اذلنوكسو يجلس عديسا ديلا | ١
 هتّصق و شقنمروهشسرببملا خا و5 راف امل يسر ديزعرتد اص هيلا ا ذيل نينحو هاي ةضدافمومالواَهّمآول قالا صف انشملالأمملا|

 لها مزار اوم هير ئلاو نلّسلا سنعمل اهل حيا مرهاذتل ارومال ا نم
 مت اديض (ميفتسمل قنوع دعس دب اوصل صءاور وريتصلا

 نينملا هل وصامل ف اهم جذع اموتي بط ازال سو ديرعزتل"لصّخسلا| ٠١ يل دبع نياحة | 1 ٠
 ٌيحذللام نسرشا باور و راشملا توصت اوص عذب دلل اًنعمس 0

 . اهبذار الساتلاءاكوكو دعس نلمس ةيزور ق د هراوح نججملا يدا
 كاامّوحتوماو مِرَصَّق حرم ساو لعادو نب بلاملاةياور قد 2

 هيل[ اف هرتز نكشف هيلع هدب مضر سو ديتول دالص | ١
 مولهديبوضيؤتلاو ءريع وانو ركذلا ص وقام ءااوه نارس د |

 الع ملاؤصرتد ١لوسروع انزع ةمّلا من 7كه لني مل دمزتلا |
 هب تسون سومو ص رمل !نينملا خم ىض ذك ةئدالوسر هبرماق "مس م
 1025و ىئاط عحمس ا نيط ديبولطمل سو 2و ديدع وتد كس هلع ىا
 ثاوافو لف دعججو هز افملاواّد الفل ارماول العاضيا وفي تف ى ىئاط عمج
 او سؤولامانكلاَو دنسرتلا نمر دوعسم هب قااوبع سوال دق قال بحرا
 لري هرقل تاغ مرج ميس اهنم جا ةضنع لجر لخ وف طسؤ سو
 اناموعمرجر لاعد مره مج با لاهت دراسماو لس ديزعس ةلرا لوبسد

 جر ب «شجيح مي
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 وسن وسو جز زج جبر سنس جي حج : 222 ٠# تحسب ا هم يمص ءمسم -  نيمحسمسل ا ا ا 8 : ل فاد 5000-7 : 0

 || | لاايانكلاة ساني امراء اط دحر مدد ترراتف اهضيرتذحا| 0
 00 ل م نسل سطل لا

 ||| | انددرو اجود لاق نعال اهحرطب ره مج امف متر حو خسرو دعا | ةطيوسلاوزاطكارلو ملا" 00 2
 ةئيوصرارستبعاصدوردقتادوادؤ'ضسؤوهواهسانجيفف شو أ 200 1 |١ ضال ووزن ءزع1ةوزورتئاتك 3 ادق ميسلالاق اههعضومىلا| 222م ل2202

 0 ذموهزت ءانعملاووز وحلا نيشلاو ذم ا.ريعلاب شري ظل دوا دق إ : 1
 ْ انيتو سزيزتوو رو لاق هقتالو اهبرع مقتل مرالا نم ان دن و اهيحانج

 لفمؤطلا م عؤين نع دق و ميلادي دخت ]| علا ضب ةرجقو ةطسبنو
 كتف قت ما رودصعلاوهإّش ريق اصمل اراوص موهزفو

 | | تارهزلاؤ له لاو سر يْرعأ ةريغصلا ةراو اصح ةدحاو هراصخ 100
 000 ”ايمحاجرمشلسو هيلع هند لص هتد ال وسر ناهدنعةتداىضرودف' نع[ ظ ف

 | | لخلارك ىيحر طرب ةحمدنق نّوبض كلذ نم قاموا حشوا عبس | 3 00٠0
 | | ٌثرطضفزواجو ب ابا طوات يرسو ةيلعاتنالص ونال وسر كو ظ 3 0

 | |١ يرطواتئاصحررسو نسر رالاف نهمصوف نهادحا” مكيف مك | ظ ْ
 برك طرإلاو نهمنضو دنم.نعذضلة كفا دقكو ضب اك ةكؤ نشأ ْ ١
 | قرهدحل ءوويوا مكو ضاع ره دك ىو تاؤع يطور ان ظ

 | | ةصحجت مش ةياورققطسوالاةناراملاورازبلا دعو سف ضرال اف ظ
 | | لئاللاؤؤهيلانياءاورقانمدحا مم تسلط ايلا قرد موتا لو م مظل

 ٠ | هنعرلروةرشا ثيدحزم ةخرات ورك اسع نبا دؤشم ىزور ددرصا عفا نباو (1 |
 | لا نئلارهد ىاتلادل ةءانشملاو ديلا يضروا يلا عفشت سمو صول ا
 :٠ | "اذا ثيدعاف روكذلاو تايظوم ميو ذيب الاوابظو لا جيو ل
 000000 ديهررسلا لموت رضا ريما 22٠7 ا

 | | هريع رس ريفارهوت ازا ماكلإبوةطورط يتلو ملل داي ] ٠
 ىلشاولطا نلايسظفل ا مالك سيم وهون دل اعرشنبلا مالنا توا رم ال ١ يراك نم ظ ظ

 8 قاتلا ّنا نورعملا نشل رمل( وطنسم نع أك مالك اهب هاَمْنن يلا اهي اوصا 001



 7 / , ةدسنديفلا

 3 58 1 . / 00075 7 - .. :: رطب

 107 - 1 , + ج#» رثح , <12 :ثف 1 ووو تكا وعبد. ”ةيحس 7: رخ.. هياد ةلادجا 000

 2 هس عت ادب وا وس نيو نيل يو ا ل -- .ب دب هدو ع ل دامو ميسو ا ناج + .

 3 8 دححت ل ة 0 558 . 2ص 8 ,

 لذه ولعل ْ 711 21 ا
 تامر اوريطلاقلهنم انمع ةيال امنمز ةرماجت تقطن بو اتا

 ”ةحاصفلاو هالحلم لهكلاو درمهر ع9 يقم دبر رزه ه6 ٌْ

 يطل اوقرط سدْوَسل الشال دواس هادتلاز ثر دحو انايبلا
 الا صءاج دفّمضو لهاجت ديف داتساب لئالدلا 8 هوبا ءاورو

 ش يال .كدانسجباهيش موتي دفع كل هل نصا الك نسا لآقو
 0 طبتم ىر'هنملاظ ف احق ءانشلاف |
 صنم عش ةوكبتسلا با ةمالمل الآقورصتنغا ش

 اير باه اهل ومن نحب فل نعل ميلانو
 كرالط مان اتم ادل اذا اًراوت امههتعل و١ اره ىع لمي امه ئذتسا

 فتاحات | ضرالا م ءاربصو سو ليلعب صد 'لوسر اسهضيب ا هينع
 "داق تهتلاو م م م مالت ملسو هيلع هلداو اًدص ةللالوسرإب فدشي

 هامدحل» انهت قل دي فارع 2 هنوف دثسم مط |

 121 0 لاك مجراو. ايهعضر اى مب

 ملئ صيتلا اهنثو اذ تعجرو تبهذذ اهتلطاف دعانا ناّسسعلا
 ىلطتلاو ةماع كل ا هكرالوسرإب لاقد ىنارعالا ديشناف لسد هيلع
 اهياه بز ةدوماعذ لوتعل ١ ١ دهن .تحرحلاهيقلاط اف ”ةنيبإتلا ةره
 | قمدصومللا ركن ؛لوسر كنا شداآلاهل اال ناريس ال وهو ضرألا
 ضجاوو نرتضلاو وكت ةفوب نوك ةفورم د نظمله بي و دوه تصل ولك ص

 ظ ميس مَع هبا ةياحص هه دس ولح نمرموا ةسلبت كنا املا َ
 انتل دباوص اهملؤمل و لاري حولا العال اب له اهييريتس

 ا اة فاضإب مالعالا سليف ينل ازمه 3 نوحملب ]و صاف لطاقسا عم مالا نجم اذا وول هلا
 . 9 يااا ب احط ةياعب اي

- 
<> 



 قنة ريما راسل او قول ذي اح هلت ف هياصما عم هوكي |

 - يعم برع ثيدح كل ةرثيك ثنداحا جهلا هادو ةنسل الا لع

 ديمه ديل ]13 رَسحاَيَم ءاض دف ميسي سم ونارعا واحدا دياصصا نم أ

 دعم نيصناسلب هباجاف تضارلنو ديم ويب لص ينل الاَقف

 اسهل ااضيارإع ثري دح نم ركاسع نبا درج حآو قا روعصورع هنن[

 ءايلاكقو باق يجلاسرماقلاق 2 ة ماو لها رمغس ناشد ال

 0220-2 ا م :

 1 ها :

9 2111 

 مال ح
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 زوج ويبي يري حو س  زاخ دع سم يي تاق يو

 زوله ةرتمل اثيدعالل و صو بهاوملاث ل اقورساتلا سعاج
1 

 ءاشسل ا ضاصصؤم املاء رك انتمالو اءانسسا يعد الكرم اا

 . | لف اوزسو ةيلعاد السوم ازوسد ةارغتي دحوم قود د

 اول اة ذه نم لاق ةعاج ئاداّملف رطكأبو هن وتف دلحر ىلا هب

 كلب تنماال قل اى تاللو لاقو دلك ىماتُصلا جاف هتلايت
 ظ تكوبلع زاناؤص ترا لوسد ىدب نسب لحلو تصل | رم عودوا

 | دبل ملاق ةوّهلاقاو"س ضراي كي دعس و كيبل امج مولا
 | قوداسسلاؤ و هن اطلس شرالا ف د دمي عرامسلاو ىلا لاق
 نيملاعلا ور لوسر لاك انا نك لاق دباقع اتلاف و هتعر تسب
 ٍ ثييهؤارلا لسا ة دلي ةكضياَحو ماد لص نم رفا دك و .رّييِسلا غاحو

 مديد مانع نك موصوم نا[ شو هيث نومطموهز دلوطب
 ”ةعالاءاوردقو اصوضحاع زر عيله دش سلو اذه سلب[ ام اهيف

 . ةيصد ناوهروصو ل امارس لع لاو هضولا الن معشلا هتياهيف
 الرومسسل الاف كاكلو ىدم نباو ئامق رادلاو ئةارطلااًضيا ذِحرماو

 سول زنمإه هانركدامو امهم كد اهنر ةررهق اد ةشداع َتندَح نم انمي

 | ةديرل [ىش سعر صرهللا ىينملا حارس اطعؤسوملل ا ربل سبْسِلا لع
 :داائدذق اَنلارجيزمت ناضال اك وهقسرانل لعوب لاق نيعبلا

1 

 | همم كشنو ةكحروب ل غنا نوكيدق و عذجل دان نابل ازد
 ىلا لح د وصون صرةيرهؤا ىعو فشلا ل اقؤينالل كش و تو وعم

 ع

 - زد يل ا ا 56 يللا اا

 1 7 انو 1 11 ا 2 0

 5 3 9 د :
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 00 ا ا

 ّْ الامي ياست سرإتمو هل دست يف ءاجم الش احرسو هيلعدتن الص

 0-دالناكولاةزمجس نبا هلل ١ دبعو ةّرم سيولد و ركد ١ ديم نينباعو |
 صوف داعم سو هيلع ردد اؤضيلا ديلع)نخ د ناد لمي يلع شس ال ارش احن ا

 ئيصرالاو راهسلا نيبامالاّود رطنحت ديدي نسب كرو ضرالاو موسم

 قاوبا كلا دبع صدام و ىشالاو حل ىماعآلا زلدالوسر 052

 هرمحاف هن اش صوهل سل سو ديلعزكداّليسوَتلا نا زءاربح 3 د قدا
 1 2 0 نم : 5 3 ةزكوش ون رظل انكسر ديلعوجراؤسوتلا َناةراور و و دجكذاو دامامظا
 قدلختس نادينلجبد عررا مكن اماوكش هلا ةياور قو فلعل !ًكلَو و لهل : ١

 نأ نب ل ا 0
 ولدادبع نير اجو مقنوبا كلام نية لعت عرعو ئسح هر سل دارمل اورج

 0 ايمي يعور ديجرانسإبوهسلاو زاؤبل ام ىيرادلاو ئيعضرزسس |
 للطبع شو رسل سس ىوغبلاو ميغ ةهببلاو ماش رجا :

 لجن دحرحأو عهسلاو مهن ول اف و اها نبا زد ابع صو كم ثي دح

 سائع نبا رم وكع ىوارططلاو كلل عرب رشا غاواّسدل ارم ا اضيا

 ةعباصانيبصلأسو هبتوريز وره صاع[ صرهللا نسون دانساب |
 نيب نصر وهلا داملاوينو عجانل اىازل اىاريلا ءاملا سو دينعرتن ص
 متسو ةيلعرتد اِوَص هضرؤكت ددوطرل الاف قو ديلع هد لص دعب اصا
 معلا اهعوحيدزمي ةرك قط صرروو روظعرع اشف لاو ةرعو |

 نيش نع مريب نهد ععبيل 1 ونسممل ارت اوثملا ص داهنتسملا جطّصلا
 هو هبصعو رع يب نع لد نب ثيحّتسو ديلعرتد "خصانتيب
 د وحسم نإ يسفز ىلا ضالعا,ج داملاوبب ثيدح درو دق و رهتنا ةم دو

 نيه اثح نباو د الدف عميساد ننس مقر خامامالادن [خشلا هنع |

 هي

 . | لق كمملاؤ لاق لئال دل اف نيه ان نياو ز وادوب او رسم عج نبا

 | هحرخ ارباجد سهام نباو نامل هنعدصرح داو نازهيشمل ا نع لزخا

 هنع دج حاوراضنال سوبا زميخوبا وى رادل ١ دنع ديجزحا سابع نبا:



 نال 00 ار مهوب اءئفارمطلا

 كل
 هلل ! ةتاؤانلاداهت از نم وبنو لسد هيلع رن الصوب اص ارض نم

- 

 ١ جزحي ناك ءاملاّت ازيكال اب دموهو زهدحا هريو ضايع وضاعلا |صاكح

 2 ولبالو الاو جيب آ] اق دحباصا سب سرومنراضمف هناذو ءادارك
 أ ا

 .٠ ٠
 لوعل اوم تلد باطنة ىندارض ةدىمام باحال |ثرملو مرا 0-0 ا

 ممر ءام ايبقلبلا لاق دقو ةزدالاو اننذل ١ هايم سانت لّوالا
 | تلاه فيك هب قسو ديدعرت ب لموبك لسنمل وكل امام نش قضمفا |

 قنا مشن كلا بهاوملاف لاق ىهتن ا لسو ديدعرلل وص تار م
 ىقتش رسولا يعن دراتكوإ ةرزج ١ ننإ كف داعل ١لوف ىو شوكت اءام
 | تال ءام موضع ازوكلاءام قا ديو انف تطويشلاا هراتخاىذتاو
 1 ا ب هه عطم اىصانسب طبطع اروكلا
 ةدّدشملا ءاهلاّدِفن شل رهاطل الع[ صرملل !باوضلاد لعادتلاو
 اعمار داف ارح نم ن3 فصولل ٌةكؤمرهو هدر ةمطىذلاىا
 | هتماحد اد ل ءان لعنبو هراهطلا كلت قاديفم و ةراهطل موشن
 مدد ١ ئراؤلووعل اىتتاللعاغلا ككدد ةياضلبر اهظ اهب لصّصْخحو
 | ناوالارو وصلا ريلص مقلب واع دلو !اريشمو زنامجس
 أاعمصتعو اهلصاوهضراونال ا ونمر: نق قد ابوس اذاراوالاراوناكا
 بس انذاوهد ليلالبلاولاق اىكلحف ننوولعرازنال ارونل رشف و
 | ضايع ايفض لوشن ا نمزيزسم مهل ايلا تادال
  لاإمل جوار تم ومثل املا لايل ثالث دعب كلب حمو
 2 | دنقلا كاظَمْفّولا قاننا نعم اّمامهاول اق لاق ةال سرشص د سح
 عرف و دإملاو ةبال ١قلاتساو ةماتسلا دف اريزهلا دب تك قف ىلاعت
 اول ىقيدو اوضويةيااورمناو كلذ دعب ىلاهت هلت هنؤنو هقاشنا
 اك اكسس عوف د قششا هلوس داما ناد صاط كلن ناف اسم ويس

 ١ دكلد مه وت كانت اذا ةيجلامو كلذ نولوع الن ائخلا نال ْ هب 1 هب يأ م -خ 2 55 مر -
 ؟ 7 2 4 -- :

 قوت ْ

1 2 



 | وعدؤلاةيالاب املا تاو قامشنالا عوف و نيس اندلاف وغانا
 متسو هيلع كت اين يم دع قي رق طا درجت

 رولا جادق و سوو هيلعرتن ارتص زتازوم تاهما سوهو
 سلف راو اف لسو دلعونا درج تبوك رع

 ' ءاوعف دق ةصوعلدت يا هنماولط هرقةصم لو .ىبادك املأ .
 ةلالءاه داجياؤت شبل ةر دق الوثلا ةمظعلا ةيالا زخرلاعت هتدا ءاطعاف |
 هذ ام ىلاعت هتلاةّيشادعولا هاوع دق مالّسسلاو ةولّصل ا ديلعدف دصإعإ

 نضال و عقننال لطب اهنيو ديس يلا 1 طالاره تاو ةّونلاب رونم |

 دبع سااقو لاق مدل كيال عرحو قناالاروكت الو دابعل قاد

 'عرم ةرثك ا اَمْنْساْن دحؤعي ْثي دحتادهىودردق سلا(

 سففلاز :عدإ هن سيب انل ا م أّسا ىعوللز قر و ذراسملا

 ىلابشل ١ بنا ةمالحل الاقوى هتا ةئركااةيالاب درأتوانيل لهنا املا

 صومنمراوتمولاَقاًمشنا ن تاع دنع ري قمت ارجاك نيصتخلا دعس ظ

 "الطعن عاركذ قرط اه دعو ىر ويصل اف فورم تارت او هيلع
 وم كرشنمل الوسام نبا لضم عّص بجو نسل الدلو ريعن ىا نع
 :اول اف مب |لتع س1عاجوسو وسو ةيلعرإد الص مترا لوسدف ا

 ىهساوشس انور لدش نيف لف قل انلَوتضاف اق ءاص تك نادل

 نيدعابسويَشْطوش او ونس زر رطل للقلق اقشنا اكو
 هلل الص ةبيبحؤ لخح دولا نال ّضاماّمآو امهيتحب وصب داك ثم
 رحهللا هل لصاال رطإب هن قعاوّصم ديف لك ص جو ودلع

 علا وكب تبت نم ءاربملا جعمو اسح دستفتاف بطل !لعوص
 0 عبطلاو عسل اهب الانام تصّشسمل اويطل ارا

 اتمِما توشلا هيئربتعا فاشلا ناآلا 1م ازئلا لعام امهتل الدل

 اس هام ريما وج ام دزق_ءرع_نوعطم مسا ءايلا ثقب بيطملا
 ديسمبر احلا ةياللةداشالاالا



 امهتمنح اًءاورسو ديلعمد الص هب صتخلام كلذ و اضيا نس ىلاودق ام ١

 كلمْسَراللاااو مهيلهراذنل ادخوتيف نايصملا وهم حقي" أوه |

 ينسون تا لي مانزل موكل امان سو ديل اس هوت ةرامتس عل ازعؤ صودا نراهم يمال ةناكمو َجوطحمو
 وعلا طرصوبيلا بث [تلارقل وصول ' ةرامتسالل نش رتوهو
 نجف رشالازه سلا فيج وعي مرالا له سب لعؤص مدنا قانولا
 سانلاملا نمط س وويل عميد ص هتالاذشب ناتيالاب روصمملاوهاذهد

 يزال نال نبدا حالا ثوم اس يلعن لص ثا ميقعل انا بم

 . اًناورهيلاةرادنلا د وتتالو نوم وي ام رولعتدو محرعا أه هللا نوسعنإل

 ضبا وو عرمممل ]لالا عنمروصتي ال عَباخدج هضم رلاسرلا دوك
 36 الملا جوزلع عاجلا عمار ابتماو اديلومَتملالءاراَصَف ازمرال الها
 ضلع شيدر اكبعل اريل اد نموت اماني الما نارقجبو كاسر نم

 . ناكدجول ا اذه نئلزاو ول املابلاغلا جرف راطنإل اب الإ ظكاَعلا ةررانلا
 . نفؤل املاماعت نال طفش ل الافرمناو نحلل لما عاضنا مالكا

 قال اهو مضرصرتال لسو ديلع هلداص هل وس اسس اسلام سرها
 رهتكمو ظدل ذب و م امطل | هدايه ىاسانلا ديند لم ا امك دنم دملاىلا

 الرسول فز رطل دحام وقل امون نمو جرح اص دنع لد اوم بل اطنا
 مساتوعتل ماللارساتلا دنعوتدإ صر ةكد ا دبع نب باو دعانا ومر ةرره قا
 ره ]كديلعوسر الص ةتماساّتل اب دّ[لآو لعملا لمع نعد عن عضل لغاقلا

 مط اك شالدب نم هنعداز هاف لاش كلنا ءاشامدجبو ا ءادتابشلاو
 محلا نان اضل يلا صزمو ما

 "| ةةوراشرلوثؤلُف اهكباسادشعبلاى اصر اموي عششنل لع سرمهللا

 مارة رعيكسملا نر اطل لازموب ةبساحملا هب ىواضيبلا لاقو دونم |

 دوف رعت اؤصلاةوريهاوف اذ هند لطعج ةقيقح دازنالو هنع

 | لاوانلتو همم سو ةيعولد الص هتما اكد صوصخل هب ديرا ماع



 "لور اووومنعإدس الن ١مل ذل لاق رجءاوابحاص عرض |
 ٠ لاق نورار# ةّنجيرخدي سلوان ادعدتد اىمرماعىبةبقص ثيدحؤلا |

 بحلص مالك متنمت ورينا نولخ ديد ءاول ”ةوتتل ام وي طدقجب لامزم ع 0
 دلل زوالا اذهلتتفلو الاول ل سو هيلع هكدا صرحا و رجم ووساك افشل |

 هس زنك د فاس ضرؤللاوا دمار سل ارش صرتملا صرت لعاشماو | ١
 دّكلا يور صنم هكدلاؤسرلاو يضرلانيباموهرعاس صدضدو | |
 نا دعاساهودإعشالشل دعاس وذ رمنتم ناصر مل موتا ناش سو | ظ

 شيف ورحو 0 هرنعو الل ارابتعاو زل ةاعام فاو
 وبا يشم الق بارو هور إلاو نعل ابملاو راهتجإلاىأ دل مزخو هنغ
 كرو رعاسلا صا ضتخالل ةريمم وو اًسالاو وللا دجر قرعلا هقدادبع

 لاو داصناسلاف دصناسلف ائاحارب يرجي مواةّيفسؤلاى تعم | |
 ربص بلقو دوجلا دواندلا لحرق وبه رصاص عن رصف | |
 , هتاف ءالسجوزسالابهدك هيبشتا اطرح الو كلذوحرىديذعارت | |[
 | ملل وظ ةءانصلا دع صدللذ ناو ميلَسلاو و'دلاَو داهشب كلذ ل 0

 وتس اناوؤصالاءاسمؤ انه وتسيس مل دعاسلا ضريعتتلا# ةماجفيل انس |
 انا وتساوتل )ملا ليمن هبْست صال عملا كلؤب .ةيشمزع ئعمو

 | اهنيلتفدعا اوبر ةلاسرؤ ناش ل لسو داتيتن اصول ل اًياوه |
 | ١ تهشقزول ب هكلرف قطو هل صو اّسلا قد ال علا هّتحاذاب ةيزرماب حصلاو
 سكر نم نكمل طعارز عرس 4 هل يوقنسملا د يولع لبتملا ةروصب كل'د ةروص

 هانعم رؤى اعتسالل اناجي روك اَمأ ةراعتسالا يبس عشت كرم ناو |

 دتوك امآو زيمر اعقاو لاوتسالار دون نوكلف اكرم ةنوكاتاو لالا |
 لسسهعدز وك اما ود وتم سم اغتنم دهسو نوكو هيبشتلا دسّتلف الْيتغآ

 ةر امتس الان اس وهاك د ّيشملاديراو هب دجشملا هيف يكد هَنالف ةرافتسالا ظ

 دعتسا اف رماملاىآ دهني الئ انيرم [وتسل لزوم |
 ممم |ط وسط مزن اف دوب دويجلاو ةتياهن و ءنحادديجب ةياغو دب لو وحمم
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 دق وربنا ةقشما تالا اند و الا نوال اف ر محب

 ليضلقاطلاو وسولا نعد هي علب لياغلاو ةئل ابلاوا دقشمملا يع
 رثد يصور ابخاو»سيس ىم امين جل ام مرو غلا 0 ليقو ىوس الملا :

 لصدلا معرسو هيلع ١

 ظ كي قبض امل اهليلع انل نا ام دل ىلاعت كل اللاق دقو سييش

 2| بلديج تل 3 داذإل مهما عاولشوا مولمي تناك مهمل لش لاحت |

 . يدع وفوق ةئاد تبا نئذلا ت 2يايلن نلصرعو

 ردبغإ شو مرهجإلا نو ديل ند او راع هر رف ايو دقو ءاوس اع

 ْ دودقم مووصتملا ةيازمل اولع ناكتسو هيلع
 | هيملامو هد ادناو هةدعداهجو هتلاسر ويلبتو هير ةدابم سبا
 فللذ عيجولع بصو هل عريكرشمل اىراو كل د بيسبب ديادشنل نم

 :1ةودرهجل ل دبب طسو هيلَعوم الص هل ةداهشل ١ م ةيالا نه قام

 لوسيل للص مديتلا اخف اوعزصمدللل ا ةلاسرل ولت
 2: | اهم قا ءاتلاو اهمامهنق درجلا ءاخيإب زينل ابل اغؤ ره اك
 متاخراعت هلو ار دقو امهننكا هر سكب اهيضمت قو خط وسبفص لع
 0 ةسءاوال انه سييالّصلإاب قانا محم اهسذد ايل [سسكب سيبشلا
 ؛ | مر ا صّوِتل اظنإب امهيلداق فادنا الا نيتش ارلا نم ةداق لفغل ىلع
 : داش قمة نش ِةَّوَيلا تاللوَس) الفنلب امهيزحا قد ملسو هيلع
 .[ لوصتلا ضل عم وكت هادلو الاو ذره ءاساب نيلظضلادحا سلو
 نوما سيكي نال 0 ا لؤالا هاو
 داو تعمل قشير ملاذ مماوعو تل اقام 5

 ةهفيمزل اسيلاو هيجو اىحوملاب ىتبلا ا
 ١ ىاوطصلا يصر هلا "لأملا جلوخذلاو هع ملا ةناحا ماديا ىلع
 ' ناهظاو دتعاطو هتد انيدبو قدا مناقل نمل كسم ار 06
 تقرو ىتحملاعل هللا 5 :ءابعأ تلاوه هو ذع داهيحو ةثبد
 رض ادلا(نىيو كناد اية مقتسلا نمئاضيا اًقلاو ةامدق



 لعرصوللا سيزلا مواملا لام تبانوهف نشالو فعال ريضالو»|

 |١ ةيلصاطف ةروهشملا و ديلدل ل موثلا ةيذك نه َمساَقلاةادااوسد |
 بو ةنم ياا ساق سا وماقن ادوسامكسو ديلعرلدا ص ناس | ١

 ةرس هيفا الر دّرسملاف ماهل جرح موطن هلذاو مساق انااا سو ةيلعرتنيمزا دل رؤعم كيراولاو ماملاو تائكرلا ملارمالاف قلخلا ٠١
 كدارصو» ناكوررش اناس هللا ايل اونا انادؤت ىونعةلا تصر ! :

 ىف تلا ةفيلخرهو اهريعو ءافملاو تاكدّصلا مدل كى ٌدلاربنضرحا
 تاصحر مإكف نتيطعاو دب حاوهة مشمل لوتمملاو ةترصح ةطساو و ملاعلا
 نألاوماّملاو ةالاو ادلة ؤر صم هل حرخو ا دوصولاؤ ةمددل
 دكتساوبو دي درع كلذ هل حج اعاف تاعاّلسل او ئراعملاو مولعلاو
 اد دع اذهإجالو اهلها نيب دل مشيو دلاوهو سو هيلع اص

 امدح ضعنل ا ناز  اميعاةَن الشو هع تر الص كصئاصخ هس | ١
 2 اعلا هنا ملكم نوبلطي امر دج مل جر هلا سانجا اجو هد ْ ا

 انج يالك مت افمملا هلي ىدلا كسو هيلع يع روت اذ هيبس ديطمسائاف| |

 لوسر ا ظظنلب محو لص درع رتداؤصدي دب ىلعألا ئت ذيطالا نازي
 ”أاةاكواخلد ىلذ سطس اول امهكايشاب رسقل او هل اسرل اسس اننل

 دارا ماما لأكل انأنب دود نيملاىللةعرالا 2 نسر اامرىلاكد |
 ردرالصيت ونال مالعوهامزك ا نهاسب دارين اذ ةمالعلا نا رعو ةياعجج |

 | تايالاو دل ذريعو بكلارابخاو تاصاهرالاو تيل صلسو يلع
 ةمالعو مم ةنال ذي ادتلجيزيزعلان لولا تاما ةاج ص سما

 ]وسلا لس امالعوا تاباانصيا هو رجا لسو ميلعرتد اصدق دصولع .
 ةانشلا وعلا عر ةروسرئف ال ذو داص مرسلا اهب ىاندعم اوم ةروسأم

 مما هاملا يموصخج نسال تاي الا اهب داري ارقي تابا ثاليولع
 مولا وأ كل بحاص عرس هلل ١ نامرالارورموعاعارقساو ناشنلا
 عا ئيشبن لعل ور رلسلا ىم مزلي ةل امج هونسلا نوكوهولا دلل سكب ةلالد عج



 الضر اجلال اقرت لول دلارهف اناث لا ةارهل والا ئشلاو و
 رارادن هنو ثيحصوملاك ملا علا و روك ع نم ةريتعم سو ديلع

 هلا « رسول زد سمر لّوال ام اان قكدا نم هيلع
 تافّصلاو ءامسالاو تا ذل اشيح نم هناسهجس دب للملا لع قلل دل احت

 لماصلا هيض و ميركلا هيلي ىلا درو ديلا ّقد قيزملا مهفرتف لاعفالاد |

 لاضانيل اف انوتاؤل رف همات هتوعدو ةّماعرتل اسر تناكف مشن
 اعرب انا هتلاملا ادد دل اجو ىلالج ةلنمالم ىلا حاورال ا ظمتباو
 لاو امتدت ادت اوه دهتلالدب لذي اًعاف ليل د كو ددوع دب

 فاشلا اما دنعؤي انيل ابسجرع هلم ظموهائا همعوارعاو الوا
 ةلاولاو ةولاب سو هيلعرار ؤص دكت ملا عدد اصاستخ ازعل هدمت
 حلا طادو از اج هب ملا نيل دصخحام هل الجو 3إةمطلاد

 ىلعو ذيج وش نسحو وو د الحار ظع هب دمركا امو دي يكل نس عطظسم
 جايتحا وهما دل )د شو نايسد ورهنردبع دعب و لسا نص ةردف اربج

 عروض ةيلاعو قيل و لالنملا زلط ىم وهجر جالاّهد متنا سرؤنللا قلل
 .”صاهر الامل اه هكدامرهطاأمو هرايع كدارنؤ ىلاعت هنا ةدسسل
 4 نإ اها ومواط ةن اقم نا امو ةيثعبل اسيس أنو هل همدق

 ًايسالازخاو. .مصدو ا نيتيتلاوعديعل انواو ةلزملا نينا

 ل كتل ّى كلدل طواشو رهيفارلع كل هب ديلا '

 دواملادو 2 هنئبد لال طة هّينملا ثرداوحلاو ناديكلا دانخ ١س كلذ ف
 ففارطافدإرثو عما جشع سنصل 'ىلط ىلا 3كيملا هيل ا ةرييشسملا ةلئاحلا

 كلؤبؤكو ديلا ةريشم ديو نع ناسل 271 اراك تح هي ةرتدم

 *5 ةلاشباعجتارآالابح طاصومللا مسو ديلعوم لص ةلالد |
 اهفطلل ةّج مجو تا تأ اب نافم وس تاراشال قائلا لاق تاىدلا

 تارايعل ااهنعويضت و دوصخت الد وو لحن نع حنوحل اهيلاع عاشاو

 ةدابعلادتوم كف اروصحم' دودج توكل كاكزيسب ضاع

١ 

 نو حف 1

0 



 رومالاهراملا نوعين ازققحي ع دملاعركحو ديس ادددح راض اعلا |. ٠
 ةداسعل اوهوذل ايرصل مالك اىنالسو هيلع ةلداّزص ةتوينوعةلادلا .

 اهّرف قالمشلاتخبايؤ ردارلاو تاصاهرالاو تاوملاَةنمَو ةحيشلا|

 هه تركدامو ريساهرضؤتلا ناذب رلاادؤرو مالشما هيلع لانياد |
 بكلاو مسان حسب 0 مخيلع لكلداؤص حدامالعو كيا راما

 مول شرت او صوهل دام داما وكي كاز متجي و كر زر اهسعو فلملا| ٠
 نشاوكل اور امخال امر اسال مذ اعملاو مولعلا م در ابمل ا م ص رعب درلع ا

 تاماكلابحاصإءزصرمتلالعا لاو بؤ'قاتلااذهو كلذ ينعم | |
 دّصخو دؤرشواهماه هير مرات هّتمارك وجو دما 3 !يطمارك عتج |
 اهم نافامو'اَفطماّماتاراعلاراوحرالا كاز تحد هضعزعرإ فسد ١)

 ةمالع مج تامالعلابحاصوا ]ص هلل ا ةذَبلا نامولشارواص |
 اهب دنوث د باكل لها ناك ىلا تام العل ارا وسلا ٌرمااعرهو
 اماكض كلن ريع تاوملاد تاضاهر الا ميمجو مهنانبا نوت اك

 ىمتحين زيك اوهد هيلع اهكدال دك حسو ديلع تراس ةدوشب لما لضجن | ١
 تارضما ولا تانيلاتابالاد نيهارلاد لال لابحاصموسّرهلل“"ا ٠

 قسال ]يعطف خلال د13 دصوع ]درو هيلع كل دام عير نتيبب ىلا
 دهشو ذنب جوهواهرؤو اريل كلد لمتسو بررالو كلم اهدعب |

 تاما مل صامرص مهل ا ءامسالا اوتسا اريك عتسم اوبر يظاذا ناب سم

 ]لاس ا كومدر هكدا ضر اعملا مدع ممر احل ناسلب وا اكرصن ةيدح

 اذهاذمواىف افلَوماواضت منا السم داعي امك دل :يتلا ةيجبو عرنملا ص
 دامو ةروساؤن افاز ذيع لع نلأ ام بيرو منك ناو ىلا هللا لاك
 وولاوقنلا اىوعد دنع مزِهملاب ىوعّدل ١ لب د ذا نيمركا مامال اقام لصاحتاو
 سعتسائرهلا تاس ازايمالا ةقيقحو ةردئلل لباتملا يلا نم َنزونحأم

 | اهتماركل نفاس لاسلاعةمدي لعق ر اوحل سرب اموهو مم عج

 | ةلياقلاو ةضرالل هبلطو ا ذب تنّتااملذب دحات أي ال .ةزعملابو اب ضروق د١



0 

 مال 20ج اسازعج ٌُ يرعج حرق ل دنس مت هراهطال |
 1 ةمئلاؤ كةؤل الزنك د ذة ضو اك ةّيمسالا لازم ص ولا سرتنلل دق
 ٠ | جالاطسارع نيمو رجل ان انورومَو راوتما ص لوس ! ديرو عظام ذيل
 ظ امتد ةراومسلب ذي ملامالل د ىم دي يد ميظب ام تااولاق ذ نيزكتملا
 همايضنال مريخ الا سم ىلنعا الل ءايبنالا وهو تارالا وجم نكل اليل در

 ا "يالا سمعا الا ؛اينالا قون نعام دل وهو نيطع ل دايصاشسا كذا ذل دلو هيك راهي

 رادكق كتلي ءاماور كيل [جونايح وة ثبت اك 11١" ناكو يلا كتم لع صا ام

 1 قلو هيك ومساْنطَو جَوَئلاتاباف وشل الثال دال . نوم هير
 انضيا ملكنا لها د كلة تت ا نمرشكد ناقل رئالم د وبلا ننال هالو
 مامالا كملت د تامازث ءايلوال اًذر اوخاّرمسو لايضال داو ولا وصح
 ابا اور الاف لج انعم از هوازه ومس هسصعو را

 ملئالناو ولا لد دعجلا هت قينرع] ناهي وكل تايا تاماكلا وقس دقد
 ”سقسملا مالارعو ةراغ 3 تارال قداح عجور اوك بحاصإ ملص اوهبحاصإم ص جملا

 ظ جزمه رئب رسما اهيكح ل قب ةداملا قر هل حبت لقعلا نوخيىدلا

 تاصاهراث تارجم م ةشمبل اب 23 ىتملا قر أوكا انهد اما وره الف ببس
 نم ياو عتمو رب ةمالهسكلا و139 اًضالابروريزسال 3 تاداعلا لقضلو

 طلأوقراونل نارتدا سول وسلا تشل اق معاه يضب لع ةرسكل او هبت
 ةقاضالابارورجتاراعلا وكيلا رو دب اهنرك ى مرتعملا ننلا صاه نعام
 رمل مدلماب ثاراعل ارجل ل اباقراوحل نارشإ يلازم نعت قال صعد

 يق اوتيل كرعمل ابد كيلعم التل اونع لولب هيلع تزس سؤعؤس
 ةيدلوشر لاق لاق دتعزلد يمر عرعس واج نع نىك قسم ع |

 تا ثعبا ناب ىلع أس داكن اج يمال قا لسو دياعدتب ص
 انسحو ىرمزل اكورد هراعإتو د دوسالا ةناليشو نال دفرعا

 تنك لأق ردع لذا نمد بل اط ىقا نيّلع نع رود ولك وىئارادلاو

 دابقتساك اهيصاؤازمعنو انجز لكم سو ديلعدلل ل صوُبلا عموما



 اهضرتن همر ةسي اعرمو لوسداي كرلع مال 3
 ْ ىليفتسا ا وسو ةيلعدتد الص هت ١ لوس لاق تاق الا اهيبإ نعو 0

 هللااوسرإب ك يلع مال الاقآلا 0-0 الرج مال تلعج ةلاسرلاب لربح

 اب راج ص منوي او قهيسلاو ّيدادلا عرحآو ىِ نوبآو رازبلاهاورإ

 الور سو هيلع دم 'يصولا نكي ل لاق أ نعفلد ثمر هللا دبع 1

 < ضدإلالعةيبجوش ورع قلطيدروتسلا ترس سإعؤصرهتلا هل ديسالا| |١
 [ريبوعثلا ذتلاو عوصخح هاصا[شوواص اره ليم او ألتسلالعو 0
 هي طاوسردب سس عوضخ ذاع هّنالا وجيم ةوللا دوجيوّتسو داقناو 000

 قهسل اهوريرتلا خخاو هللاربع سراح تيدحابيو مدق داسال اس و 3 1

 ال كوالا فس ثيدحف طلع لد اور ووسالا وسوم ىفا نعم اللا ف
 ا ءشصونلا نيوهو سو يلع 5

 عل 1 ١

 ميلا هركر هيلالام ريشا فلا يرطذ لاتف ديلعاهني لاف ةرشإ ١
 ديرو ذل دقو نلكملاميع نم ماكاو تي وجيل اذهرف محدش | 0

 ايدي ءانخال اب ن اكاغ امانريععرسو ناك لا

 جاي دلت ةنضساوزإئام ةرجاسأ: ةوهشو رجاوس و رجاس سراج صو

 | ضال سم انلزر حان سر اقْوَمْنلا رن نيب ثيدحو و ىف ١اهليعرَتم
 ١ 0 اه غدا ف سدس ماش

 ًاففدل تنسو ةيلعوتب اص منال وسر طئقشس .ااًملماه اهم ىلا

 قعبلاءاور ثردحلاط نافل عست ناو اير تنانأتسسا ةريثوو
 2 ا ةدنسلا حمف |

 *واهاكملا هموج رع هيلا ايثيحي .هل اههتعارطو ديعاهمالسد |
 عع ارو ةايقاجت ةْمن ىا تقتطت صوعوصوهلل ا هل اسرلاب هلا

 "سالو هروننبل اهو ين ءأههلا "لوكسد ئاْزلا عب 0

 0 54 : 7 ١
 9 8 11 زن 0 1

 ىو ا ' 2 1غ 7 ١
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 جوج ضصعجتت دهب و: جس ديبي جس كتلي
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 . ا روادجرلا
 قكوتحا

 د

 ر وجورارازّي ل ِلَع صئراهر الامعاو السال امعراج انه انسإلاو

 مسو ئيتناؤص هروب دار مالكلا دوت دقو ةَشاَدَس | نمد وكف هرؤن وم

 قفار انو ]سو دياز لص درع نعولخ درولا نا دحأماو هج
 لاقوسراق نال راجل ام اكو سور ول ينس قرط هل يسكر زلاناقف

 طوبة ازكو نا عوضوم هاك اسع نبا لاقرطو مشل لاق د ميال و ىنلا
 نهر عتساوتكر داو تدفاحا تباط نملغلص هللا عوضوم نارج نب

 ل اقلاسخو هيروعرتماركو هّنعوا اهببسسب ىا لنك ب نط تعم. |

 مل اةيزعل اورهيملا نوكس و هاشم اب ملاك راصش ف هزوغ غشت اه ار
 ل ايعتسا زكا نراكوط ئاراعاه معو دكاونملاو بوست ص دلل سعو

 ةيلاوثداق م اووهتس ازجوا اعط الارهز دل ارامئال انه دمام لوث أملا

 سالضتلا و رانمعز غي مدائنمز وسر اقل ناس صف لاناشما ةئاوقكو

 احم اق كل راسو ةياعرجد الص هريخ اماهدر رواةردعب راو رعت
 "مان هيبلسو هيلغراد ل صدقضو مت هب هؤناع افىرولاب هونيعي نا

 حاف اهتررطسو هيلعوتدا[ صون | ايملقف هريعاطسرعن اه ةرخا 2

 اهرادانإرجيرهذ سة جاجدل ا ةضيي لم هاطعاو اهم اع س توطاو
 مهاطعا امام هرنمئوبو اليق وا :نيعير اهيل اول اهتمتور وق هن اسلولع

 أ 5 0

 طرح ماهيفامو اهتسحر اًلاّصحو درب و ليسو ةيلمزل 'ىلص

 ١ | قلما فارا دزه باكل اهنعوقشت نااهياش سول راعنالا

 | تا مادنوكو اير وانولاهنسل ذل ابر اهرالاَصَحَو تاناكن الا

 | ةنيلارضوعوتلارل اوتملارهو لاح لج ميملا َعفب ةرش مح ةشل خلا داذلاب

 ١ راشافتلاثيدحملا كلج راثسا دن ارقحر دتباغت ال بطلاب ةنع صو

 | ' سك درزي برزت تداض رطل اريكذت ك لا لسو هيلع يصوت !رظ
 | احدي ةيرو طاع التس ع ولع درت اف مرتي اكي ناطسو هيلع

 .- | 1ك وطاو تزخحاان اًةياو رؤو اهم اع اهلك تّزغإلي ةرحاو اهتم

 |  هدموه انا دومولا5ملنريحإم ّتالالطمراغلا ميجدارا ا ار قو



 ١١ [لرقل ماس ار اهيرشلل اق ولعو تاّيتق الد اهيل حايتحالا ةنشوأ 7
 | | اهم زوجوواولا خف ةئوصو اضف ىأ ةيقب نم ترضخ صوع
 قل اة ضنلا هزهعمتن لراوش الادنهءاضون ىدلاءاملادالا#|

 فخار اروعلا ٌةابهاوملايحاصركدو لدا دحر لؤملا اهيل اناشنا
 داشسواولابحاصؤعا هللا لقحيو قرواو لسو هيلع زتداؤص ريف
 | دياوصاهملق اذ تامقل اركاثلاةه دونملا دنع كراوضر ناوس خلا[
 لسولا |رعادتد او اهيا اا هن لمت تفطاو تدمافاهس فلو ديلعأ

 ١ نيإسمملاو ءاينالا/ او ةيونمملاو ةةضرمتين| والملائكةعلى 
 ٠ ىا ية ولصلاب ضلع صرملا امحريعو مالسلاو عولّصلامهمبمج|

 | ءاسلا طور غلربّسلاد تاآيلانم اه دعب امو ى نمد ازكو اهيبسن

 | لمت !ىياوهوو اول اسير زو هجرانوالا جاتو جضرت فال وعفللا

 اهيؤكيرؤذلاو نال سوديع تصوت الع ةولتلا ةضي الا أ
 ١  1كي دريل دمت ]ل اًسْمئلاَؤ لكضعب مزه دذو تن داحالا 3 دراو اهايا

 .| ةالصلإ يلع صكلاراستخالا دب رصقيال اهرمبامو ةولّسلا نهقرماع

 | ةيماصتخالااماقياؤ ىلاهت ةدانصرارالا دئامدات بقع
 ٠ مدعنروو شرلءداؤص هيلع ةولّصل الضخ داو جاك كلذو ديو
 ٍْ ىلهزسوملااهمدع ىل يقبل ةلزنمل ست اهلا هلئاضنعلاف كلذ سمى
 | لمكو مرافصوول كر ابكر رائّصلاو رابكل امحريورلعمولّصلاب سس

 .ةزالاقعر ءاملا تم ذ حلاو رملاراشعاب وا تسلارابتمب#ذكاأ
 | نعل ثراضلاوأوسال ايف هدانَدلاؤبولَملا ةجر لمست تعاوهام دال
 ١١١ ندد ودم دك كل نربعو جياوحل ءاضفت بوكلاو . قلاع مومو[

 ةيونيدل ا رومالإ ايندلارادلا رهو منتن هيلع ةولّسلا, صامتاصريللا
 ةفمولازمنلاو ةّدج/ يتب ةؤالاراذلا كان ىف ةعاطلاو نامالاوصأ

  0 9ةبكمل نائيوهام رع ةواّصلا سنو صاحت 4 اًناراراةارمحو علل

- 



 لملالشنل ارمله طيصيارا مهييستو ره ركد و رمت اروكذ رجل لها |

 ةمدالا انلسراامواش هلوقو محر فؤر نينمؤلإب ميلعر مدح |

 مسلم اوهريعنلا اذه رسخأاب ءانهرت ف راوقلا كس راو يع
 ال ل

- 

 | مخرلجرماهتو هيلع ةولّصلاف ةزحتلا 3 اًصنا لص اهىئئملاازهو ديال أملا

 يعةولسلار زبره ظيلكت الو لمر ادب تهل ةزاالا راف هايل
 قف”فللو هو اسحالراضن اباد ةترعلُم َّورِصَدَحْلا كالعاره ةمحدلانت
 | نوكفانسحإلاة دارا اهتارخنالا سو ايِشلا لوو يلالق ابل اركيفا
 | هان ؤمي دق يام - . 3 ذيع ةَّياذزفس هئاييعمواهلل ادبعلاق و دوحول | ةبجاو ةئذق ةَيتاذ ةفص

  نوكف بتولشامو اهذال انيافاذ هل رفعت تافص عبسل الع

 ءافيتونع زال لكتو ديلا لوصول !|رعصد د هيل اذجاحت تشو هلرظنإل
 .ةاجر مها ولبملا نوع !ماَتَلاوهراَوعلا مل انج صو د هلالجج جدم
 ”قحاوعمتلا قاف طصاَم نر اعاةن اعاوا هرم سددوصتللعوسوسلا وعلا

 ةلئاصن ءاجاذا اًرعأرض لال صن و هللا هضدوف هزرس الا سو
 ك درا دل اهل اَس لاق دوو ةَوَملا ديالاو هاوقرمإل لع دلل ١ دب !نمديؤملا
 ضخ اىا ءاقتنا اذا هر اتخا نمر 5 | سنصوملابو عصب

 . لاغةوأذا هرج سلوعتم مسا ميل جوت كيتا ةبتر هفراب قلل ميج م
 | كقول ضملاة سوري ةرثكو'هدوسلاو شل اظعب دؤصو و هيلعتاوا
 كتل دلوعب هلعوناو مرا ؤصو لك :ةلحر مالمؤل> لك عملاعت هند لزب
 تع اوعي عفا نم لوس رركداح دعل ان لوقو مع لج م

 تلازماشل افلا وساول !طضنمل الع: ادلا تارالا ف كل درع :بيملاعللا

 دمع انالرمو از ريس عضو ملا هرىعوولخم اهيغلبي ملّىَلا ةياغلاذلب

 كيسراقاماسلت العد ناي رعب هبلقل او هرونمسجر وبما ل ايبونتل ام ظ

 ةخس سس بس سس ا-ب--- بك

 ٠١ ماخ رسم 5 ع واح هل ماا صد 1

 3-1 اوه | اهساباهم_تسامو يسرعواكل مودع ع لص الاث ام

 | هيلع لصوت لوسروحؤ ىلاعن هتداناق دق ربحا و تالاوملا ل سبوع



 يع اءاسؤ اوس ةلاوه كريما مسالا ان ار لوف. مدهرو

 ينال وياريت الشو, ةولتملا لا هفوشساو يبس
 نبا 2و افرع ءالو عل الر اركتل !ىنتذشال نراك نا قيلوسال ارز

 ديمون اذا نع ذيسصسسن اهناريعلا وضز نباو يش

 قلطف اصرار ونصر اركتل لعل بالو دياوجيب بوصنم ليش نففاح |
 ,مساو يي رلاد لا! | يف مسارب ايلا غتبلا هرعوا بوكد ةلاحب باهدلاوريَشلا |

 كفل دروع ليممسْت مف انهوهو ةراولا ىلا كاف 1 زوق هل اضرزلا م 5000 :

 <20 قرخا .اسايث هراوج للام نباراتخلو نفرح هز اوبح قو دبزععا نم ال :

 3 ظ انا هذاو خر فصم با و درامص ١ اص ١ م سومو دونيس

 ظ شحوب وعولا تتش ىا تملعت رصال ا لففلك من اميل دنرغا

 نس لك قاوهوزب ةلايداب ربل انإويح صر اسال :ةسزكو هو

 نث اللا ئلعتي امارشكو زا قداربعوب انقر ورازالا ص لبسا امرهو

 .تافتسالاوو ايلا ديف لوتسا مث ث كيغتسيو هب دولي سم ليدب تسعْمحملمآ

 تدال يريم ال صونا نا دارلو انه ونس ارهو ديون سيل ناو

 ريطل اناكنا زكا ثيذجو قيبظل !ثيدحؤ آى دب تن انعدتسلا وطول

 ركل الع نأل ال داو ناك ناانهن (متشتءايدعتدق و شحو هش لاَ

 ىتسلل ان امامكم بيب اونا ؟مزالزتلاوكتسلا نوكملا مولي الذ
 اطبلعّؤصوهتل اشكاوا هرم هنم مه وامب دقلاد ىرصي لب دول ىتن !نناك

 الإ يرض رج طع] س]عنووطمم ءاعدزعد 3 سو دبص و هل ازعو
 قعمل العدب روصتم وريم صول ٌنكْو مر رسم [ىِذسم سيلا بوك

 وبول وْيلازهذعب سانيلعدب نمزعريماهل اير رتد رماد يلطملا
 ةعيم,وعرامو ةيجع َةولَصلاَو دو عب نايال ١و دعاتال انيتارهد |

 20 | وديع سول لع ةوكسلا كانو لوماملا عالباو دويتلا مهم |
 3 ٠ لها واوعدزجاوهاب هن ودلص ؤسم ا اره مَن لدي صاير ص ةهضودإ 1

 يد ع لم دع 4 اهلا تلا انلعج هن ظ

 5-2-1 عد

 رهيب ع كهجخ ء

 4 ل 7 هو“ - 2 كه ع اس

 هلم

«4<1 
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 تسسلم

 ا تت اجل يطال:
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 ظ
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 ١

 ا

 سويس همس سس سويس سس سس وس سسوس سس سس سا

 2 اذن دلع 7” 6 7 مل
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 ةميصعيقو ار ىدلاوهد ملح ان روس ىنمت ىضتقمرهو لكلب نيشيتملادابعلا |

 فلا لدحمو  ةولشلا ةَيْميكس لالا ويلا رطاازع لت انكذاو
 ثوعبملا ان انالومو اندّيسؤءم'لتبلاو ةولصلاو دات هت

 ررمصو هلاؤعو تالاسرلاو تاوبتلا ٌءاحو تانيبلا تايالاب

 هضم ازمه جو املا هيلا ءارتبا اهو دماره اًطلا دج هج اور ادا دعس

 ظ ةاع بلا ايدتسم اهيسأرال سوو دحر عقد رول قول هن يستفاد
 هللروئ غاملش سو دعو دل لعد لحل انالومو نرّيس ل ءرتداؤص

 | هتلماسؤعو اة 17غ لنروت عمو اهببعو كل دامو هضاملا دحيم

 ذع ءاسللطعوإعالو مبض الذ عوتسمال مح مالا فلاح ىو ءاصملا

 ةيصعمز اهيسرع كادسئ ا هلعدعب ها عر ارقالا ةياغوم ماتتنالاملا
 ماّقمُو بانطإلاو نول بيتل اليس ءازهو كلذ هلعومواىماعلا

 كعيحتو :وةم]ك د صح وطعوف اساعد دتدا لعق الاو اههيلعرتن ردا ف اهركد
 هيسيشلاىلا جيا يالمواعم كل زو مويلاو موهلالشمو دعمو صرف 14

 ها دهاك3 معلب دااز امد مح ٌزابسجن تاه نا“”هيدعبلا عرعو هيلع
 تيمواوز اهشانلذ بوالاوعو هيبس دوجو مم ماتنالامدعوم ىذلا

 نامت ارمل ناؤتمسالبتز بج حاف اةيدعبلا# ةَمصإ] نطلب دارا
 ةريصم ليو عل ىاعل | شاود ل نهرا هيِجوئ علا َن مدع يمحي اَعا ّْ

 0 هم سى

 جير تايلوس و ءارهو ةهاعملا كرو ةيصمملا معاذ اهلج ال

 يااهل رو رصرعوذلا نيوكتلا د لخعل اتافصم ا دعوعروع

 ترض | سيات دش لع اف اهيايرعتي دعبل هانت داءاوىلاعت هتردف
 تاذسثك امد رشك كوخ الّصلا ىنعلارعف لذالا5 اهبل دم
 ٠ ةلاكوت اًميلملا وحمى هوغو خو رعا هدو اسرع متكَس اهيلشلا ئفاعملا

 قواه ر ارش الاو زر اوضاع رات خا قا ورق رمبزم مالوم
 1 | ليجت مرعي مهامه طحت دعبل 3 ء الكلاو تل رملاو كعملا ض

 2 7 الة داشل احانصمما هعوحر لونلا ا ئنائملا تاذص ملا
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 الار عانضرمياف ماغناو ناسحات اهيشملاع 7 7 ةيوقمل ّْ

 و ئدس الاجانب نسور نعذياح ىو شااءو سيق ماعنالاو

 طرود اهني دس ان سولا لاح نا بمب املا نم اخرا َةّيطعنب ناشح

 لومتو دكلعدوب كلج إعدام د الز يسس ةوبرالوتهت ءرسخ محرز

 نوعا واول دلير دف دعب كوععإعدلر وو د كناوهسرزحإلا ةعبرإلا
 ل ىتملا جاشحالاو نإطنض الا وأومل رم دلي سمحت او هنملاف'

 | -فوح وكل آلادحال ناوطاو ناهتمالاوَرلملاوهو ل خلا نمو : كيلا : 2

 ااهنم 'داعشملاةكلذلا عزه نال كنمإلا دوج نم هوركم قرتوهو |
 ةداعتسالابووف ةريصبلاس|ظناو دول اسلغو تاعالاذعض ساهم ١

 هللارضيتن'لوسر عام ارعيظع نال ارو ن لوقا كا كب زوعاو اهنم
 ل مج كسل اذكتم :ر نقل نكذع ان ناف هما و لللغ

 فم تكبالنوزصاعغل ةرتعاطرتب ل اناف رولا لولو
 ل تكس هديل |

 اعل )لوم اهوار و ىاىااهتسع اوتشعاو ا هزار لطاب كو ملاح متنا

 : كس امؤؤئاذل كل 3 انزلاو ىصاملاَو ثامتتالاو

 مال كيلع زييرجيو كيتو ناطيشلا فزياعو رو ارو زعم |
 بلوك روهو :ريلفاطلاتعنو نيس 4 ةمالاع نم ىلاَص هتناب دارتغالا
 ناقمتسإلاو ركل وحيمايقلا مدع عيون ارارمإل ام تاثيتلاو ىمائملا

 نيج الحف فا رهملا سمزيرارتغال او تنامي س
 ىتب نما زوعاو حطتسالاو ءالمالاو قود اهو
 ظ رودس اذفالا وبي مئورسو لبي مهجز ىا ءارعال اميضخملا

 فعل لاو اورائزث وو ارعاواريينملا نم ةغلتعل او ذولا فالخ

 ف نمو عرس صوم :ارعادوبرا نينم لا مدخل ار# اوله ةيرهذا 6 أ

 كف ل ةرعوزعاطسو غيلع هيلع صلاقو هلت م اهو رسب داطيشو
 راس عوزيلاون[ءلارق ءادلا دل اغيفختل أو مضل اب ل اضن لاصعر كيببج سب ىلا

 ةلمكلا اقامحتساطإبا :



 .ث رطل ب, ياويل اوكف ابر
 0 بكن وكس هايغار رطاو

 ركن اية شو رلاوركلا ١ لاو ءاد

 اند ءاكي رح ادري انةراجمد ,

 نوكتلاو مملاب 0

 ليمرم ه رياح ذأ

 صا

 ةفاضارموهزرحب ةولحإلع ءانطالا اىجعاو دّتشساو يحصى ذل اوه

 اهاطتريلاف وان دبلة ناكامزمشيف ول انمعلا» خوزلا ءادلاواؤوصولملا لا ةويلا

 بلقلا قلعت ءاحرلاو هاش نامرجوا ءاج)ا ةبيخوزا :ربدل اف ناكامو انطابوا
 يلا ءاجباوةَم ةّينماهت الاوز علاةن راّمم هلرشو وتب تيس موتس إب ا

 ف ةسلاو عدل اهزمزنسكل اب زوتلاو اهيلبسوا ةمشلا لذ
 ف عازنالاةمز الملك هزه و وبطل ارنا ىف اوم كى اهسقيشح |
 ارعالا صحا نمل اكزغامإلا نم ةمااّسل ام زم ازعالا ةباصاو ةامالا |

 هاا ةعاظلاب ماشل اوركشسلا مرعي يسب اهيلس وكس اا
 7 اة هتغوهيبسب ف مهيد اب ام اوريهب دح مومدام تيه ا

 تانمل الاب جئارشو تائاّطل ا رمرويهسنم اباما ديِجل وح موكلاو مكاو سيحإلا نه

 رح نرون نوكشل اهذلا ابد ةف انحنزويزملاو مقلإب هءاجتر ب ,
 ة ضم هش ىدلام ال ةقنلآو ةلمع نم ةعسب اهيايتادا دو
 ره اهياةرك اطل انمياا هن جت ذ ل نزويرهو ةبوممو

 "٠ |ببشلاهّنالمالسإلا ها سعم ادع ءوجاو خيلع سو تل انراتس لعلص
 أ دل هانا غليهأتب دل روسو د[هاوهامادت د ةفرعمو انتاج
 [تاتضتعمامهنيب اتاك ثلسو دينعوزد الص ريل تعن نياب كبديج
 كوي رصادبر مضاذافذ ةئفناتسززجلاد ىوزخح ارسم سبح ىف لابو

 اثر ال كلذلق ىاكنالت كبصره م وهىأ كل دب 0-5 رعلا

 هرعاو هيلعطسو ميهارإ اديس ول عؤصوهللا حلاوي ارا ربرهر
 0 اا ندع ذيول ةمالا صوامع هاا ىا

 فلا رارعا مالك تالي دو ءاوهام دب لول الع :نييملاسلاب آيا
 انديسلاطيرج اندسز رص وللا ضيا هلم دل ١هءانعمن الث دف |

 0 ”ةد اينب طقف ةنيضقؤريعاراطعتك ربو تحرو تلص اكد
 ا

 قهوج م دق واحوا كقلخ رع ريجيريخ كنا نيم اعلا لا ]|
 ىعالاث ةداهيشلا,بنلاف تكرم و طيس و داج دج ميزو

 ع 0

 سوو وو
 يدع 7 -

 نا



 تايتاليلدبلاةلابوعب هيلعص نس مدع رجل ان ريس لم صربتل
 هان ديسإء ]سرها ذب هيلعإصت روحرماصف لاعب امآو تنم
 ءانبل اب وصام د دمر جمان ديس ل صرهللا ! ةيلعلصي ل س دع

 : دس ع لص ههيلل هيلع |وصوملاءال شتسملاريمضو لوعفللاا |
 اننييس لمة صرنا ا هيلعرإَم ىلا اكل ومنلل ءانبلاكضامهاعضا|

 قباؤس هل ريغ عا مرو تر اك لجن ان ريس[ صرحقلاا هلهاوغ ا 2
 لمزسوللا هات امرا رخا اذهو دحر ئجئمر د22 سو هيلع

 اهتلتو دحو دلع صك اهباعز شن ىلع عاورالاق زغاتدتس جود
 ثم الامر ءاوبمازهد اهينبب م هّصْخع ةولصب :اهف دسموعملاوا

 قاصرم ناو اثر دع ةعادو ناو قاهك افلا نباو يصاهركذ مولا مرهو

 ورع رصد ر م نيعبس قاهكافل ا سال أك اك لسو ديطعراد قصت

 1ىعلا مونفأر مانا فاد صو نعادو ساو نيج دنغو دمانمو

 محى مرح صير هل تعْفْسش صو هل َتعْمس لوقلا مونار صو
 صفو انتل ال اعأق كيما خيرملا مان عم ريع لاك راتل لع مرسخ هللا

 فرح رد رعلصو ءاسحال اذ دميرسم زعزضإ غاورالاو رحم حدر

 لفف امك مانلل أد امالسو ةَنعم روي حور لبازحهلل ارويتمل
 و ا اذ مرسح عر رهن ةربتلاو منيل ]هذ طايمدلا
 #0 مور ةولضلانع ءدازاد مهل ف ىدل اك سره تيل هز نوّبملاَف

 اهرو نويملاقرمالا س ةنمؤملاهاضيا ءاستحالا يسال نبا
 يكسو مالكي وفق ل صوم نه ولععم ءاعد لمت حسو ةيعصو هلالعو

 اود انريسعاص ل طل - ع

 نيت رن رهف سود را تيس لل 2 ا 2

 را

0 

 ع5 هلالاق صراف ناسو هيدع ود اص هنئو دوطسملل اوع 0

 ظ مؤ اوراقك ءاورارتاهيلهلسم اهناؤعانه ماورالا نش د



 يطول َمخا هل نيسبلا ةوحا نال ةداوحا م ووطمعم 525 ]
 ' وتلا هوتراالواطم صرصح ا ثعصو ف دي مارت 3 نينموملا |

 م
 هاهس ةلب الو هردعومجي ا امالسو ةولص دسم لهاو وسدد
 1 ممل د تمام اه د ده ءلمقي الث ا

 و ايسول امطعأو تئإدضم اهلبمص بلك عازميام ص ذ الخاو

 ةنرعوكذلا دول ءاقلارهتلاةثمب او طمرلا ةجددلاب ةليمجل
 ىلع دوق ىلع موليعم 2: اوحا هج لعد ده اوه امانع هزرعاو
 تونملا صةلوعنم عب ال ايزل قا دِجالاةولصلا رهو ان ريس

 نصوص لفعل جواعل هئاوما مجرم لصو اهجو ةرامكلاو ءارخالاو

 د ديدغب اقص دل مالشلامهيلع ءاينالا ةونحا تلا ياي
  نييبل طنط مة نيمي ريوي رمل او نب داحالا اهب تحّرصو ةمولعم
 ”ريداّصلاورارهشتلا صوهيإعنفطع 51 هت اونا ضيا تهب نوكف

 مولضلإرم ىكتشا امو دف دحلا د دتزمد هللا, امال اق هن وحا محو

 نينمؤلا عر ديع متداول اوس دقد اهف ةوحامشات ةيالاؤركذلا#
 ٠ ان *كناوعلاسلوول اق اناونحا انياد ش انا بد ممول ق هنوحا

 مخأرو نونأي نثدلا ام اونو و ال لكل ال ىسر

 هييعالداصدنع هتداودرش ١ عرجا حيرأو دنع لد يمر ةيرهىق١ نش

 كف ور موق اونما ىنكلا ىقاوخات يمل "قات ددزولاقونا

 نى لق دىرَصل !ىم ولا يىلل هيلي 9 قدرص مج نوم رصلاد

 وكت ناو ديوق هزسولا هك نم ىوكت ناو ةغل ابل قيودصتلا|

 روم انريسا ع صردلت ١ سحامل او ءارهشملاو ىلعا زتداو هماو د م

 سس
 00| | د فولسو 2 وا هيتس اي راحل 1 : 3

ِْ 1 

 0 يق 3171

1 . / ١ 1 
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 | كلقو نمفانستس ةداياب دقو دوم لاوعو زينل معتق هاذ |



 . ناسا وااو 3 ميملا صم | شمل مهلزناث اضيافو الا نم اهطاقساب 9 /

 رقما ىاقزاجءانسال اد ةّيلهسلا قزف لومطم سا ةزشاءارا| | عنب بضملا فالتلا تاع عاءاناسكو ملازم ىايزالالا| ١
 ازهيعارار كلم لفعل تاشاو زاك ضنمت ه١ هير 2 ةصاص

 لي ساعة قضم ولو زاك اضياد اسس لاو )زم هل بيوملا
 هنهدناهينو لنا بق مّولاو مقلب دل ذاب قتلا مولا

 كؤنسلاف مصاعفا نباوراّربلاو راو ريبكا ظاربطلا اهجزحا ةولسلا| ٠
 دلو[ صوب لوسرملاق لاق نا دنع متدائهد ىراضمالا تبان نبطي | ٠

 رولا ظ فلفو دلنم رولا زنملا هل راو رج طلسم الاق ىريسو
 سا نالاك ىعاعس مل ترجو قمل امون دك رع فّزعملا

 ا جابافالخف هموت يلا ادن انديسؤ موصل أ ىجرع مو
 مو ةؤهسلا ةنعسل ىو هيلع عرفعاو هانا دسجلاىا ةعاركلاو نصرا
 سوسحلا جاتا دارا لامع ع ةررقعملا ضل زيبا تبشو يول اضل طاقسساب
 سصاصخلا ةدافإل هيلا ”لذاضااَرْظَوز مام وّزعل ار اب وصصم روكي و دوديعملا
 هللا هنيؤتنامارلاّ وت دوجاديد فرص ناسل د ربص ىلق كاك اهيهب
 قاض سوم جاتلا4 ةبد الملاو روهظلاو فْشلاق هل نما صار

 سعاشلال وف ف ءاملا نيج و قيصالا به دم وتشملاملا هب هيْشملا
 كاملا نيجي عيس الا بمجد الكرح رق و نوصغلاب ثمت جيلا"
 بوصل اعلاه رد هلائس ىلا ىاامؤّصم ارم مالا اه اهذال انه | هانت ددوشازساةيدش درعا ةهتتةسارهلا

 افلا قو رعادتد او :ريشلا اه زرع ريللاشو مرهُو مالل لفن

 ةيمل املاتمام اقملا نص دننل هب كاعدامبءاعد ٍيجاواَةَلَِس | |
 همفرأو هاللعا كلذ نس دلزناو َةْفِنملا ةّيماسلالزانملاو ةفبشلا| |

 لشوئماشَد] ماإئسامإض مها رجم اندّيساط عاد همكاو راضشا»| |
 عش ام وضقار انريسإطعاو كقلح سرحا_لطل ا ازه تشو

 ل ب 5 هير

 ني 0891 - . 0 #7



 ءالره نيب ناكمهميجو يآ لاو ريل انجل نايل تصر 0

 ديلادو ءاونورهروياصلغرلو مالتنلاو و صلا ودع تش مالتسا |

 رولا ةىقلا مودا نإلا ستتسملاولاحخ5 هلل وسم
 هل عدي نامائاررؤلا سيهو عواؤشلاو 3 ءاعّدلاازهو

 ريتا |ل ادب النمر اكدرولا نببيهذ ةحتاقلا لد يلعن
 0 نالوصال هسا جول سجل اهات داو راج ناريس و مؤلص

 نمرتلاهبولاروهمتفميعراةردال ازهادل اروسر لّواوهو روق ايلا

 تك مووؤسر ديلعد اسرع اهتيجب او رح ريطو نيباتكت ارها
 لس ساب ويل وسرد نيرسرلالحخلو هد ملف وسوم اصوصنح مهش
 1211111111 0 ةئمالادعب مالا :ءالتماو

 ظ وعلا بان اءاقرأل ديتمومتد ديلا بايشتال ا نوع ىالادموت
 ره مدور ف وقلخم ءااهب ريش اهلا راسل ”حيال اصور ام عم
 1و, للام ايلا ءالزع رهن دجو رياك تام اهلج م
 ةولصلارهعيتلعو انينيإتو ريعاشص ودا يبدل راما لك هه ىهيطع
 ظ 5 00 مالتسلاو
 . [مولاورسيعو دوادو قسومو ميعأرا ١ طجبراح حالا و رهاج لوف
 | لعمل لكشنلا نيطومأ هفلرهروغبل |لاثو مول اع ميلا و راصاورتصلا
 _ سوهو فسوبو برقعي و قحسأر مها رأو ءولرشا دانه

 كال ا ىاآمو مالسل ادد هالصلا بيىضؤع مجتو يو دودو بولو

 ذيذع موارعن اكو رخا ازه ويهتم نسالك ةروٌصلاب_ى نيروكزملا

 مكر سم دوه ع حو سيدداةموبلا مقلكمداؤب باضن
 ساو ليعمسأو طول شكو مك تناقل -ريولاو دو
 ق7 اسم نبوسرع رحبو فسوتو بوقعلو بيعت معارج دج م ع
 ليشاح عفوت هع بكد وره مسيل ما تاما 34

 بشد ون مث بون م تاملسس مت دواد م املا بولا سأنلا 7



 7-7552 مغ ايعذ مت عم ن نب

 مالسلاو ةولّصلا را زنون او نقلت + م اربع لبق و
 ليفامطع كور هشعب ونفذ الخلع مهي امسإب اع تذل هاله

 ايمساورام و روهرهته رولا هبرعو ادن ربعوا ناسللاًقايساتا ظ

 مجد ال اقدتف عقاصحاامأو يعجل قيلعو دلع تر الص ريو بيسو
 م سوهنمو كيلع انصصق نم رهضوسو ديلعمتدا لص هتيزلولاق “

 فلاؤي 17 ءايجنإل انا هنعوتل 'ىنر ناوى ثردح قو يلعن

 ةيامدق عزنا ائاملالت رهمرساو الا دوزسغو ةعداو ْء

 كالثذاربطلا وكف ارح ناو عرزسةرخا زجزحا شع سو

 يم نباو ةدنسملا اييدعنيدبرال انف ٍفرجالاو كلو رتسملا مك 1 0

 -هوورؤداكو ماعاول او اهي دسم قر اهلاووس ايطلاو مسا

 سيلر ءاؤاوبط نمو هريعد قاسملا ىكي نب ماسه نب ره ارياون لع نم

 م الث سمعار هيلع هام الاس لدا تاولص هريعو قالو

 ىف ةثالثركذ هم اهطاقساي اهضمك و نسل امه تيتا ال
 ةللارعد عشا عرب وجنيمال رج ى رس ص ةرطَد رج و ةرطعلا

 2 "ماض ةءالت ةيلثمل انف ره دارث رم ىريس يلا رتخ قا تاز ىو ةواتمل اره ءاذ نم ىرتس لاق لاق

 2 ةولّصل اهره وح اصاو مدا يرسل دلك

 59 اطنخ نم اهنا اهبحاس لاق ص جام قف تتدت و ونشلا
 هن كترمو م ةولضلا عزه ىعي هن يشل نومه فارع سب

 صو لاك ٌمولَّصلا مرهوضاو همم فل ُنملا عابنا ضع وتم

 2 دركتالام 2لامةواص اهبمائر 'رزيتملا صر زاد هايس د ادعد نلف اضانلا

 ١ ذب تيد اهامرهلل ا اهرجأف ايهيبج روح ناوضرل ١ نم [مهطماو

 قت داتون بز شم ىا مهآكئ الم ةولص دوف ئعم ايهم دل د ع "تاو أبا
 تدب امهرلو ععرإ وف قم كاهش ارب ديف >ةاضالاف اركرم

 ىلع لصرمألا هرج ءاعرلو نعاّشاو مرلو نعابا تيرامام ىارل ولا
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 لس ازغار وسو و 157 ةدزسو ليان دسو ديد جب د2
 لما عج لشرعلا 11د اندّيسملعال ري ريج لع ذو وطعم ةنالملاف
 دج زا زن ان دول امونو ةعرا موبل اولد سرعل الاَق ثيدحَؤ و

 با مرن رف زارنملا نب ربا لبرج نبا ادجحرحأو ايو لير حربإ عرس نزح موب ١

 مقوف د دانبش رميت لات هلق ُك امهيعوتل ومر سابع مربا ع باع

 :لد ١ال ١ مههّدع لونال كك الملا هؤوفص هس اعلاف سا :رئموب
 ءايجالاعبيجؤعو مهم يملا اأصوصخو سوما | 3 لها طع

 ايجالاونيدفاتمل | عدا رابع ويح لعت ةداير دنس جقدو نيلسملاو

 كنت انالاث ظمل از الث نيحح ا رهلعةمالسو هلل ١ دءاولم 2

 اهلمؤتاةاضيا ملا ثالث كر ههاهنمج ؤدمتسو يشل ضمد ُك
 -تيفع ام قرار و تقع اها دعو تيلعام درعّرجلان ريس عّرص

 هناط اها اه هرعولوث لثمرهو اهتيشد اهألمو كلة امل

 ةواصر جت انريسؤ مؤ صرهيلا ١ كنالك هادم ىديد ام دهرقو هالع دب

  ىا ديرب ةمالو دب هوجو سل اد دون ال صر ل وعم وسا قكوصوم
 وطمسال ة ديزل اب ةااصسم ا اع ةّدبسسللو اًقاصل ةللءاش او ةدايزلا

 . لاوت و وار دز اإل اببسب قو مارثم 0 ايام

 لوقت الوم ال ةودص رجا: دس اعز صوهفلل | ىلعا هلل او دا
 اهينمعبف نمل ضيا قيال ا ود ازين ازهمب و 3 هدل ! كالو دبإل ادبأ د عَ

 نر اال عك وللا

 لم انرس و معؤصرمل ١ لمع و به نت ريس الو لال إن ىابآل اذيا

 اهْشعال اه بولطلاث اهرّدك ناب ةيلعتةص ول اكتولص ظ

 هيلا نان دلدال أس |ىناو لص ايدل اهبل طيب ااو لص اخدت اف
 11 ا ا ولا



 | ةولضلاوزه نام كراو اري دم نرسل علصرملل اوزهارع
 نيملامل اًسرِإب هلوق لأ كراون ارح درع انريس لعّرص مهئالوف: جو
 ا اهناسامالا ؛ايلؤال ارمجب نغركدو ةردّقل ام دامخال انمِجلَع درصو

 ' تاراسانرعمو ردقلل امرت الرباهشو ةولصؤلا ةشيعوب داب

 تاطلاد زكام زاطو كترضحمامآو كيكلم سومو دلت تاتو |
 ””ليلد يدنيستاو هنيستمو ريس قف بونلاب كاملا هشة ر وغلا لعأ ٠
 ماج ]ملا سو ديلعدتب ل صوشلاريعتسأو زاليلاره ىذدلامزاللاا ٠

 ىتل ايل انويعل اَوَّوْعَسْسْولا هتنبر دلعوهودل ابومل انا طق ةنيبزلا |
 هيب 3 هرسو دعو روهو هرسإب ملاعلا دوجو هلل ١ نيدكسو هيلع جر اؤلم
 ذاطوذرانعل انيعات[صربإللا دفس ةولصوق و ءانسو هرؤنو هنسخو

 نوؤكنلا هوكئام ددع هل اوعو رج ان يس مين اسناد ةكلطارسو غو زعل
 | يس ايا ةمرا ىيافو ؤعو ريس ولصق و تولف اغلا هركذ ضعف
 ةكلمل اموروس وتل ايهاولاوبا زيثل لاق و ةيناوك ال !تاعا يح الار كو

 ءايد درازطمج تك تجر ناد و ةناوكالا تاعاتغ الا زيصو ةئئنايرلا
 اح رهيلعزلر١ ص رهد يار ئالاو ل اومالاو عاما هف ناد

 | هتئاجع] حز ابو هيدي آلا دحا حرب الف مل اعل اف ةعوصوملا ل١ ةعد

 'لوتيان يجمل دتصلاىزكبلا ديم نسل يشن دلل تيد
 هلل زييواروصن قر نه ١ ميت لس و١ نجلا لسور اه ب

 59 لمست وا تيرم ح0 وأ قلنا |١ ِك

 ا *لسرلا رابغ لجون ءربع هطضمل ا نطو آلا 3

 حب لقمع مرح ازهله 0 اطاصاو اهفدطساو من

 هلرث كفر ذعر اََح نوكلت نئاولرق ىلاغ دلّوعل اعتب نارا مجد
 اهركو اهعيوتل نيتيالاف تمحو دلتر حد شاغر هونع مار ات
 نب آلف ىلعاولاو يي نمل او ةيسحل ق از رال او لاومالا سم |هيف امو
 تناكامل اهظضنخو |هعيمتوْضوم اهناك ةراعتسم لجل نار د ةيطع

/ 



 اجود وبلد لدم اون امب ةجبأ اف اوبطوم كل ذملا جاَمَحْسِلا اخر
 هيكل جمل اد كلو او كلوسرو كيس هذال ىلشتو نحؤن هنعو اهبل الصوملا
 ىهو درّدلا ضمد نسما وهيسنبو د كنيبةطساوأ او كلم ا كنعؤلبملا د
 ىو مور رناإلا هل الل نه زيلع ل رياء ىا كريصوسر ةمولوم

 بت اكد ناو هل ايبتسمو كلبا رسم ىن اديح ب دن اكذن

 .انولق قانوره رش اك سائلاو هكر ولس الع راجازهد ةنديد و هياد

 رّدلتاو كبحالَذ ل هارب الق كدب رؤس

 نايالا نم نطابل امال الغرصوتلا الج آو كشدح طش اوادن ركوب
 نوعي نايت مل امالاو تاؤّصلاو تازلاب ه داؤاو عرج واس هللاب
 فعصو ول هن ال ةّرلل نكار داو" يزل كال دز ارجو قلطمب ددصو دارملا
 دب نركذ هتل نيم هاطصو دعو اليلق ناك هتما 1 اضعب لإ دب

 اع صفت كااتاق كل دعما اجد ملا اناس طيدعرطسا لص

 | ةدويسللاه اما امأو لو ديلعرل> خلص دبس انياهولش ة ةزمكل ادريسكُت
 ْ ىلا ةراشنا لل نيعراص]سو هيلع صان اعلاه ارخراص ءارعك

 كلدو همعب هروعس مرعو موتطاحاو د دحارتماو ديحوتل ا ان ةعابطنا

 هتلاو هل اهقباطيو ب قيلبؤعمتزب قلل ص هريعل امّسخا طموولع
 تاتسنناو ه هراصنا نكمادي و 05 نادم هيدعو دل [روحولا معن اشلا عا ْ

 اهلطسؤلتنلا هب نول ذل اوهو اوراوسؤ ىندل ا ل اًندل اوه نيحا '

 - نيعاسوه يحل اناشا تاكد نيل اباي'ه هل لاقت و ةسرعلارزد
 ملا ورتهيو طوف انممل ارخص ون ةبو اه دوحو شافو اهتنيزد
 الي اىتبارس#كطبلا تاككدراصد اال ثروت ريعلل رك ملوح الولد هرّشام
 ريغ وبصوت درك جن ل ناد تّيموععالا نال ؤئمالب ةروصو جرد

 هل رلدالور واط نكي الواراهدوخو سواهتايحو ناك الا حور
 | يرق متل ويعو رّوس لاقى روحو 0000 تّسالَتو تيهدللب

 0 ل طاولاالو! دالماونم هيب وهو الا سم الو ةلافل) يح



 كولا ةريات انحو زةزطلو ترّيطالا حاظلا نبع ناسا لاق ا

 را اب ملاعل ا انش نس ق_فراتسلا هنمملا سو دادس | 0

 ٍإ 6 راق يدش تاب رمو ,طناسو وري وره وج نم ةنايلمس | | ٍ

 ولاول غن فلااتو ناس ديل اهم فرق شسملا ءانسمو ناك الاذ | ١

 با ةوو رق نش سي يعلو اءانما نضل وم هد و رينط تم مراهملا لكي 3 ش
ٍ 
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 ما ةللامتد درانت تحالف روصو كاحنو هلشإل د وهيب داس هنع |

 عش نيزعلا ه سس سدق نوع رس لاق و طوسوملابهيدل لش
 | "دجو نم دوعرلاَّءاه ءالول كرجاو ره نم ةايحروجولا حور 9
 8 ٠2ه [نسس وس 14 سو ١ هارهو ىسلكر ؤندت قلص لاقو ف

 اكوجولارسدراحالارحاو و © دوجول موج و دارمإل اد زم

 "| رث قولعلادوجولا نيعاسنداو ىلكل او ازيا دوحول ارسم هظم هل ةولص ف
 ىسالإ ةؤو هضم لاقو نسرادل ' ةايح ئيعو :نينوكلارسج مودومسلا

 كو دار وكلا :سع ناثس 4-5 هروح رراوه صضرصفي ريلاؤ

 هيلا اضلا نهموعهنف لادلوعنفلل ان ىب ردضم صال اظضا دوجولاو
 درصوملان يع دوبحولاو هنيغ هدوبحول د هارملاو وكل ادوصر ىا فوخلا
 ييشسالايذسلاو ىارطظم غلا قف ةّتسل لها راهتم سا انا 0

 اههع ةراومر مثد ارش راج تن رح زيه ليل دا روم 23 بيدسل

 3 يع لست تذهل شمل ناقلات
 سنع ىبارع شاول قف دج ا ىذدلا ئئيبطلا :راورم قا تب ثيدح عإّنمو
 هتاومرر طز نيتي دحو درجه قلد ! تمد ود زك زييعس مرا 3 ىغ نا

 تماخالو الخام ءهاول ز>اةيرح 3 ىود و دتلجإم زم زول م السلا
 ينل اكبر شربه يهل اقواس عنب ارش نايلس تيرحؤ وانمزاالو ءاوىس

 اليلنح ميهايا تمن نك تالوعي كتر تالاتق لسو ةيلع تم 'رطص
 . | اشتا تتلهدتلو كلزمؤلعموااًقلَخ تصلح امو يريح كتادجتاروق

 :| اينادلاملزخام ك الولو ىدنع تكتل نمو كتما رك مهيثرعالاهلهاذ



 حائلدك عانيت دمل نم ايندل | جزا لل هالول كريصو بل انأقر
 نيعاو ايعالع خيو ةرصأب نيحل ١اهيم ةريدع ءايتسا ىلع ئلطت نيعلا
 . نايعاّ ادلة رومل اريبكد يذلا دابخ اهنهوسكتو نيولا تعم نويغد
 امبير ةالاو نول سيلا ءاينال هكذا اقل
 ١ قرصا هنو هنبعا مهوأره د اربكد هلل اقولح رايح مدان اك نيحاصلا
 رايخال اكلئلواس حو هل سو هيلع هت قص وتلا هلل زك دوجو سو
 نوكنارمكو مدوجوك سو نورمبب اهب وَ امهيسورهوا ره نبك ر
 | تنفالاو اهنمزحاونعب ديل اذف اضملاو ةروكزملا ىناعملا نم نحب قأضملا
 اسرقاف هنيطععرتسلاةولعا داو اعم اهنح ةرمص ايل ١ نيبعل ! داما
 ف وسو املا ه نول وه :نيعاره ب ريترو ريملاو مدا يبيع ام

 نايغالا نيعرمالذ لو جرولا_ وسو نيعيس هب قدر بعرجوب ا مشل الاقو
 03 ا

 . |اهقلاقداس شح لاقو تال ١ تارمو رارسإلا ناك تانهتلا سو
 سو هيلعزتل طش موبصخيلع رتل كيل وا قلك تب ارش دهب تيما
 اهيلايحيل اهههتف ىو ماورال اك ددحلادلد رس هث اد ول اوعل !لكولع
 | حجو هسوتارترق ال ادور شمل | نعل سول ريع ىدتيس لّشضو لعا ط١
 هتدال وسرت ادد هن تاطملس نب هلد ريع ىإ دى اها كرسابيعل اىف

 1 3 ا 1

 خكتاللا رمش امال ىسرإب ف ديسإب هلت لوف مونل اك لسو هيلع داؤص

  تاقاخئاسوياسمل اون رتل او نك كلملا مدمن" للاتف ننياسرملاو

  تارعتيالواياعلا داقملاعرهتنملاو راربملاو تداموجوملالصااناد يمنا
 مالك ادل تلف نازاسل لعيد ارناف مولا قاضيا هتيارو لاف رحا |

 17 ءارشما همس اهنا نوسملا نيب ندممإبو نومعلا نيعاي كيلع

 اذهؤلالاوؤرومتسللف دارملا شل اوف انصا نوهت تلايصرو ةِشارَسبا
 ظ روم ا شاينصلا الع نص طل ازووصوللا و اضا م :نارقحف هزث بّوالا

 ه'اؤهرذلا قاطع عزملالصالاذذ اضا سن لتو هن او زق اوه ١  8ار يي د 11 1 2 1
 لاش ءاووتسالالاة شو دنمةحرتمملا "هرشو دنع ٌعزشنملا تعا ءاينضلادإ | '
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 دس الملاو هرؤن سؤعمل ٌقّيسِرَملا ةيونمل 1 مول انهو ' امس دول

 قله دوب سوو رؤن هيد قل خاملو ا سو يلع هد : لس اةوراونال اكلت
 ىلاعت خلاشرداسلاو' حسو هيلع لل لصون هانعم قام ه يعد ءرس 6

 1 مالكا ' نوع نالمجحتو ؤذطساو اليد :م ره 3 1

 0 ا اى فاولأو ! هكر او دتيئتسا ظ

 قرف ول اوه دلما ءاحلب ”حدتمملا يي امه فو حت لص ملص صم ميلان |

 اذا شرااىر دام هوا ةىروملا هانعم و ال١ اهيل !ناّسملا ةدروملا ةولصلا ظ

 اهداؤدنزلا ل باع الاقو ف سسغملا هاتممو ارا دزه َتِحْرَح

 لّمسا سواملا عرق م ةنحدقملاو مرسل اياهعدعا اههحَرَش او رشرملا جرف

 ف ا هو مطقنت الو دعمر رت ءلماو دب موز قلضواينازببلا
 كتامولمبوأ ككلعتود اهم الوزمال متم الو الوعت الو دعم رهتش
 تض دعتش اطرهينمال ٌززجو | مدع نوت اهمو انسنو اهينزاوت لب

 نيلاما دا اًنماهيوصرو ةيضرو تايمر واس لاحدا ةواصل
 هللاشلام كماورب َدُعاد ةولص هتاظفامر دعّرجم انرّيسطّوص مهلا

 طوس ران ريس لاا نشل ضمن ءاد جاني سا صوهيللا|

 كراش مه را ان ريسلع تبإص اهربعو زر هيسا ١ ضل اى كنا <

 نعناع تكا تيان ريس لعد فانيسا
 رئاذا:ن م ةئنلابو تطوف ىونج لد لا طعب3 طقس

 . نيج يامل 3 هروح ارسل !ساهرزع تبانوه د اهم طن دوك
 اهرعرازو امهرتب اند ىراضنالا روعسفف اًوياو ر رهو دي

 امدرعو تاك ءهارصو كذبع ةن زو هشه وم دو كَقلخ د دع ملوث

 رتصرإلا نفونم كركذو اف نعمك ءايل اوأ كرك د ظاففلا سم هب كرت دودن امءا
 ره أم ددغو َةولّصلا هره وعم ىف كَ كقحريظاو ب الوالاو
 يهب ستر ط1 ا

 صعملاؤاتاىيستل قو انو ديلا بانك اذه نم



 نونا اهيم ةئرسنم ةواّصل ! كره م اافلالا زهقت اوتيل نايس ظ
 أ |١ كرركد كيوملاؤ ىيتملا تلتخار تاث بال ةيانكن ذا دكد
 | هاظلاكرهزّتق د انلطعبصم وشومؤ لقد اهلظمج هضوم34ْْلَسَف

 018 كامؤيلافتاهجولازوكو ءلرركعف ضفس كمل ا بحول
 دنا بوص_ م يضلا 3 املا يمتد ناف ةيوسيسل وهو كوم ملا

 اا رع الل تين انحلاو لون دع عيل

 0 ا ةرمغل !ميقاومل قا هرسل | دوضلااف فاقلا خفي يول ايقتسالاو لاح 1

 | | هرمشو لاف ىو مك اللا قايلا لعمق ةىطل دنا و دوق يل ١

 ٠ 1 يو مم يا ةنسلك ف مداضملا ةوضاملا 1

 مدامو نوف ةجدراو ةئامالُث ةّسل 0 مدفن اجث رام

 "0 ادق نيالا دالعف هرغاقبع اهيحيف نوح اهلا

 1 ميلان عج درؤل ابدت سل لل ريس مايا ا ىم مولعه د دغريشن ام

 | ةعخج موو دو دبم مايا ةونسة ىو | هتف قكحو اهن اكس ا نوحي
 | | نهدتليلو_قلا بوعد خولط ىوه مدد ديلا يهتم
 لا طاحت نام اجو !ناهشلاو ليتلا م ءازخوه ٌةعاسو هزهمرئدر

 هلام سل سكلاب مثيلا تمفست لاقي ننال ارشحرش دو تاعاسلا نم

 و منللاو دنيادرعلا اهتم ان مضلإب نىساعفلاب هجيئتسو

 000 ةلج ةيئيشلا ءامدلاذم زقه مازوت

 يملا فاد تاي و توملا قل اهيارس الالداهعا نو[ رمسلاو

 ف عصاخفلب تبات نبال ةناؤك اق د مند و لقفللابه لرسجيلا

 ذي دى هاجم احوهد بلَصلا نع هاذ دلا رانا هن مك دوه كيولاب

 ليك ارْطْف انه ءاملاوهو - تامر نمو 0 ساورادعمت و

 سافداد دعو ايم أمه م امام نبعل اؤع ىف اس ةدشد ةمراسان الا

 000 يسسهتمل ١ نوع و ةعبرا لش امؤعواقاو مويلا

 كيسعملا هلم ءأرلا نوكسو ]مهلا راما



 | فمسنافطلاَن (0اةيوذق م ةنم ماو هاف طمس ا فلو
 نوعبراون اق مزقت امولعاه دق ارق لعروس ا ةدالشافنالا 0
 ةفييفحل ظن يل انوكسو مالل اقفن حلو ةلدلل اوم 10 1 ا ا

 أهي هل هيمش نام نم اهعسام «رهبامو ادارات و خا '

 | اهرلالرل ناتمرئاو ال انم ونحو اط انغ دب قلعت در الام | |
 ةملعو انممررعبذياغلا ارش الواف عمو ا ةيضيحتت صو هيلع | |
 مستو :راحلا ءاهتالمل اف ديال اييجنممل ل اريالا دارت نه هر 0 :

 سمت روبن م تناك وذي اطلل ىلا لمح ٌرصِيو .هان نش 027
 ىكدامذاسكا ةيملل ىلا تاق الصا "دي امل اريما د افاضم

 لفشماءاهلمع اهرب حال اماباو انقل دابا دب الاوماقتسصو [
 | نيثرمعم يف لاذع مهبضن عمد و ديال اطاولوث لعو ١ ةس لمع اددع |

 لقا دورمل اروطلانامز اعدبال اقلط آما ذهل ام ريالا حر ورعلع | ا

 دلعالل ةراش الاو د وعز اضط مب سغنل إم ل5 نم يكاو نامل اًدلطم 3

 قتلا زر مضل ا سّركا داطآو ةولسل اهب ةزدقملاةمدصملا | ٠
 . فور تشواوإق اًملاحَلَوا طمني ال ةياَغقت  لد!ةيانل اذا

 ىف الوا افلا وقد امها رمش الد هل واول قْسال ارزق ىامدع لا | ١١

 .ةيعساكو دك لمِيألا هانعمو اهيف ةلج عة وعم ةلجناو هزحا | ..
 اياَقاب ع ناتعاب دوار د وولص]كو .| '

 هع مروا هيق ةلتح قلبه د لع انديسرطؤص عدلا

 داس هيلع صوم ءالصالا لو دل + ناول تارا دل و

 هب اطمنوكت ثسحدنم“ ويسرا ا .روكت
 نوم انريسؤءزصوهلل !هلوت ىفلعو اضداروملا رك هنع ضقت إلا هل
 ةنمب وير وموةيانمرلا طلاع زم ياسا

 د ني اجلا جا هادب ىتعاو
 هنو أر ةّرطسسو دنعااوسالا دوف .دو هل دق وسو يح هت اراد هيدا
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 ةمثو ظلعانزلطمعو هل هت ٌتيمودب | ١
 23 امساو ةيياوح ءاضفولاقالا ةياغ هيلعهلاّش او ماركالاًةياع |

 عادا تادتسلاببج ساهإان ىوطتو اه انيلعتو ادب نمعس ى' |'

 هف اراومان ل ميو هماّقم

 انس وع[ صرنلا ' لسو هيلعرمد وص ةينصديام هن اطعار هي ولطب
 م نووات ةولص ى|يؤمل اددصملا عي ائنل ال هبوصنم وحرم
 ءامور اسمعو لدل سمع هدر هدزد عفا مالل دس وتيجأو ىأ ٠ يح
 ىترارّممو هليحاو و هررول قجما خالل ايعماّوح ذ هيذ الاف لها دلوهامو

 اجركد ةواّضل امزح ين ةواص ران ديسوعزصوللل اهل دكذ ةلفوجلا
 فا ضايتمتلانل ابابل أو دّصتو ةياعح اهركدو نينملاغل اق فااقكافلا نب
 ] -تماقولاف لاول اقركر هّلامت قد اذجر ضل وسوم ماتمل زيطلا

 5 ا قول اهم اضع نق ةتبالفال ارش ميد انيلع
 | 2١ لوني رهو مريم يصتوتلا اق تم يع تبلغف لاق قزعلا نم
 | | ارسل اطورجان ديس سره ١ ةزمزل نواوقي بكر هال
 06 - بكرلازها نلعاو تظقتشساف لاق تاملاىل اهنا ريغت ةولص رع
 هتناليم هنعرطو اذه اتعدتن'ج ود ةرائايتلت ىحناش انيثصف ايوا
 . | هنو اقل ايام ايقلاةعؤيلا اطيل اه ةيفنالسد 56
 7 : و ةممظفاطق سياق هن اف اوس ال العن نحل نع لضنو ءاوس مام

 : 1 اهيسسوا اهب هلاريامالر داو مالر داو هنعهتدا جو ةملا ةّيلبو هل راث

 دق اياموهولوممجاوهالا وجب ن نم اهرعب عبدالا3 درع ازكو
 . دو شلاك ةينمرإلا] زهال ارمسو ديرتي دعزفنو تالا
  قلذل نمربس ناوامو لزالنل او قعاوّسلا6 ديو امتسل او هالغلاو
 تآفالاد ةّيوذالإو ةتونبّرلاو رهل ١ عيار اك بييس ريؤب و ال اك
 ١ دريوا هيد ريق امتاضال ابيصيامو ةهاملاجد دف اوج

 ةنورخالاوةيويي لاو ةينجسدلتناح ا كديج أهب انليطقت ه اين دوا

 د عاج وي تجوب ج7 : تع وع

 1 5 8 98 ت+ مر / 5 0 : انني

 بع

 رتب موج >

 ١ ٠ كيلخ نييواننيبامو كنجرو اكتيبام ةنط انلاك ةزهاّسلا ةاؤصلاو



 انفو اتادب .اوانبولق ةرياعب# طبات هوتداناهظتو|

 علو و ةروحملا نا ًرحو ذيلها يئن ايف انكه تاجر دل العاامب 5
 ظ قير رهو كامل ةدايزب تاجر دل العا كرنع اهب انهض شو ين

 جلكلا داو اتمؤا# ديقدو انل قس تلا احر العا مالا و سما

 دج ائايدع اهب التو دب هلوكف لهتملا اكو ذل املا عر جرح
 ىف اب قلتي ْيعَب م ةياهتلاو ارطاوهو ةياغ عجب تاداغلا

 دعو اندلاى!ةالا 7 3 ةيوسملاو ةّيسعا تار حج

 فاول ةولصرحم اندّيسرإ لص رهلا هرجب امو در وبلا ىا تال تاحلأ 0 7 1 ٠

 هدنربو طيصرتو دهينم 2وا الرع هتلزثم وه دوّصل اهتببسانل كرير 7
 ضصداو شافلازثةيطاص دل بتم اهينوكد اًتعاهسوض رو اناونصر اهب | ٠

 ؛ قعر صّوهلا 'دضراو هالعاىارمتل انا نمل ان راشد ةباصصانعأ
 رتيمالسال اه اهب مت ةولزملا هزه مزح لوب لانا وف اب انس اتم ان ديس 1

 مهن اهبضو هبح ب انعفنو نزولا هرسوترق قاليجرداقلادبع|
 رراقلا ابوي ةموهو دا دعد نيعبس بولت يعرخو ا يشل 00

 نوصل ادلفؤحينرعؤ ال روسو عل انحلال نيعيس نيالاهر جالا
 ْ منهو اقل اربمرّيس بح ىف نب ادة ص الذد جول بح قالد 1
 ةمالا اهيل اهربلاو تال تاذرشغلا تاولاتمل اىدلخا ةولسصلا| +
 | وتس مبادجتلاوةرزن اهوهو درس سترف .نملا ددنجبذ فرع نول 0
 رك الا ةداومر بجوم اناسمو احابص تارمر ساه خض صرش نو دا 7

 | لسكر اوس لاني ال امس 1 هيلع ذات زمن نم نامالاو
 هد ةولَصلا هوو ازيسل اكد دم الد علا رك ىه د لاق روئالا دلع ظ

 انحوضورفعسزمعبداف الا ءاهضانل اضعب ثرعفت ماهم ةرخالا 1

 | ةصعلا عدي ترا اجولصد اكالأ 0 20 نادت لرسم اطنا
 | ظتقلوو اقسلا يعاني ركحّرومان ريس مر صرع 'هلوف ةروكذملا

 > لنييمزوا” يدوي حا 0070777 از “ا

 ظ مس طل ااا ها والا عيا ٠

03 
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 عب قائل و لطي ورزعد اف عب ماللو هشلصال ااًرهو قلخر رسم
 يتلا هلؤباتل اف اهفولخإم ثا كلطسآلو انه دل هل هقحتو اريك كوعفلا

 هيلموببالصل 3 و دارمالاو راجيإل اذا صالاوه دا سو ديلعتم اس ظ
 : 9: يسالولو تس لك قلخىرو ضو ىرؤ هلداَقلح امل و ازسو

 رولر تسلا موتبون اب اهلك تو !ام اام عاورالل]سو هيلعرتب ص '

 ويمحؤوه نام ءلاواد تامشاو و'سكشلاب جرو ذعدوزعا هللاد ةزوغل اعدل
 دف ةزإ هضم ف دزيإب امض دال اب انكل اازه نش م انئارام

 روز از يكف وهو ةوسلا ةزيندلاب نيتلب اقم . يتسن قذلا
 ١ يتلا, ةرمسلا ةتازمس فو اههماقس اوواولا تاغ 0

 ماد واولاتايئاو نيرعتل اب ةجراو ىو عسل اريعو واول تان
 وبرتلاف - >:وعنلل تغسل ادت اوم نم دي ال ئالحاظلابف تب وشل
 هلشص ى تخل افوطعم تغنلا هيف مُثَو ةنارم الاذن أو ىكتشلاو

 الك دنت كاب تجب طاهسمج وتاب ظ
 ' ذو وزهشفوسوتزإضزإ كلف هعخج رو ءارتسم هروهن كش فز
 8 هوو لهو رومى ؟مرومط نبل اعلن نيملاملل ةعرددوهطىآلاو ا

 4 / ىتعم ضد دعإلاعلل 12د تلا لك هرسحر وه دوجحولا لا مدعلا
 ٍإ 1 سهلا دكت الإ يلو ناكوب سو كح نم ]

 | نيكشولا عرووصو عاف دامو قيسو قب نم ايلا نيكس نو وس

 شالا ةءافو و6 اماو دوو رسل ءارق مال لعد ةحوبضملا ءايلا

 الثيم ءايلا نيكسمي امزغول دع 0 غئضف لش نم مدأمل ان دهم رقلو

 روهةياين داماك لمجد ءاصحالاىا ّدعل اسوتس َقآق قست ةولس هولص

 هه ويامو سما اقول خزي امذي اهن و اشلالاو ةًالاوهد ددعلا ظ

 رب علو اي ورح و رس اج حا

 1 ا 27

 00 رحل حالا اان وهل طيتكو لعا كلن و ددعلا ضلع

 هئلابلا رحم سالك اانهوكهو هولّصلا نم نكَسام حوا هايديتضوا

 7 اهند او مرضت وو دوس ولعت !سوس الجخ ول وت نيرا وياك ب اوبكو
3 



 الزم 06 0 مالل أس 4
 ةكاوزلاودقاؤعس اومدعل نم ةولممل اق ق'دام كلا لسمك لس

 دل نماهرتو ةياهمسل ا قويا كول اوهروكدملا تنل اذه ءاهتنالا

 اهلدماالورهتضالو دع ةياغال ةواصا ضيا ة ةروقحملا ضان و ةرئتعملا

 ايمو دلإ ومو كياورب د شاد ةواصديلع تتلس قتلا هلت واسم راسنا ذل و | 3

 دعب ايا ةرقملازيلازهميوو دوم اربك ايس هذي د تدم ١
 انرّيسل مر صمهتت !يادل ازعو نول امودملا كئاقبب دما كماوردب هع ضخ

 ناو اعضا نزح عاين امل الجب رع هلق ا

 2 ةبيطاجرعرلملاو نمل ! دج نيدلا#مامالاهيترّول ا اباشعلا

 دلل اجومدسصو لاقاضن!نديتد لاب زر لجبف سحلاَناامكلالهالا| ٠

 تشل امرنعدس ار : نزيد كلاب ةرهاشم نما هيلق نبع تالموا 95 ظ

 روسو انو . راصوا مصاف نب نيإالو ضيكرنع نماهي : الار ّقحسام# ع

 امهمخيادوسمأمزو صاف نيلادشج تااولص سل امض
 )بع انزع واطقم ءاعد لعد مس و دقو هلازعو اروصنم ادي:

 انيجن طع اودل اكل زلعمتل دمتاو اك مهلا نب وكسد ماللاسك وهف

 جي“ قاد وادري انراومو ان رس ماس مهلا عسو يلع هتداؤص ارم

 تور :ز اطاذ وطغمراقلا يجو هلوث 536 نارقك املا ميعو نورا

 دو دحلان وكشراتل اعييجق ار واو ءاملا نوع لول التف ق ارد اولا
 0 ل ينسيح و اهسف املا نو درا اويمج سو نورا ص ذمدمك اروالا

 04 نفل انل العو راملاويمج قار داركم لسى اب نوييْلاَو ادوا ٌصْخي

 اهريئنودنيلاَان واو :روينرلا اهي ىف يلا يملا هيج دو رعملا

 اللو دكر ايم مرن رجس اهنالكذل اد نون صحو ميظ١ ارهوقارو الا نم

 ماؤلاب اهكانفعبا ةتيتع نا ةمرط 3ث ترج و و اهم روولعبوتكملا

 املا هلا لعاقناوريبامص !ءاطعؤس َنالعلا ىمايكاحدب اييضابامضان | ٠



 ا تنالراّملا ءاسو ورد 0

 نب الومو انرّيس للص مهلا ملعا ةثناد رظسعال رطل ا هد مسا اهي
 لبقتسللوال اهلا ةرجويو نوكيا درعؤ مم اند دجو قلناه تعد |

 ام د دعو ليلا ةيلعلظا١م ددعو اهب اينإب نوكيامو الار د قو

 17 نمرالا لعام هيج رامبل ةيلعامت دايز ءانم امو ونت ىو ءانأ
 ' | انالوفانديسإءنصقلل ادالاب ناجيعارايتلاو لشافداجو ا

 : يك رمق ' كالسما ساقنآ ددع هير دَو ةجاذ داو هل آلعو 22
 "تتتائامت قلعت ءابل اق هيلع جولتملاب ةولّصلاب نيئاف ' انلعحا دلع ٌةولّصلا .

 - لقام ثالنريّرعملا مالك ورك ةروكذملا نيا قل عتشإلو ةرّيمملا
 متسوتبال اماه هسوتب فوزفل اال اهجلصل راووم نوكبال لوصوملا
 انلجعإو اانلعحأب ءايل اقلعتت دارت لعفل اذجاد اهو اهرضو
 اولا لغو نييقالتلا نيحانل اىانىاَِل نم هيلع ةولّصل | ببسي

 اهعوق دو اطوصبيما ةواّصلارضْت وضل ىإملا قاوم نش انب ءابلا
 أهب اونبب نؤملا والا ةازتجنو اهنسراثكالاو اهقلطم داملا اثق هيلعو
 000 ةؤالاو اَدلاِق اهجياتنواهتارتد

 نيهاَرل اىا نيو راولا نض رض وحإع ني دراو اتلعجاو اتلعخأب 2

 تواشسالاو ءاملاملإ اياهّرْناوه ءورول !نامالو هيلع نول اويل
 سلال وس لرهش يبد انسل اهلوق داز هلبق ف بل اضل ذو ةيلع

 امنثلتعاطويتتسي د نيلم اعانلمجاو ةنمواقو مولا او كلو عم
 صح ءازخالو للماعلا نمل رحو كتداعو ىو كربحو نم جيرما

 و هتّتس ىانحوزو اميصاعم للرد قايل امو طيف اند

 ةملابلملاطدتيةبوتقلا صريبك نام د لذ سعرا نك اق لسفم لط

 ْ هلد ا وطي نمد ملاهزط لاق رشد جيمس رع ل اذ ذي“ ءاتخإلل ىّرق بببس
 طتيفرعم كفل يملا لاو مهطعاما غانا ملئإو اف لوس اد

 ا لفل ةقن كد وشل دو ةيالاو د

 201 2 بوف

 هل طش ةينيوم 2



 بضب انرضوكت اك ذيإلا 3ع اطل الع طع ةّيمملاق ياا جالو مهىيعملا ةيتدلاب

 مرش ب ءاعدل ا انشا جر داريخب مل لبي مل ره اهزج نييراشنلا لو اكديم

 ”عوونتْسفاسَمل اب ءاعدلا سو هيلع ند لص دب عاممجالاو لطوح 5

 لععلاو !,لوتل عال ناقل عتم موبو ساه نازللا ناف_ظلاو لعا هتنأو ْ

 نمش قماق كلذ ءاغسن ا دارملا لال قحم مح ةلوليحلا تف ايديا

 مك تاجئالف طتماديلع عتبي ثيحو هيلا نيش جوحا نوي مول ىلا |

 عب امي نوفل اشوف هذافتن ار قنو دم حو هينزب د دلمس مورخ الا

 لبق يذل سؤ ردع ريف نه يشيل 3 دسو ة رد ١َقاسَس 0000 ْ

 مهيبسو ميكلاموهةل'يلاءلاجرإب نمو هيلع لص يب ةيؤر ىم ىَدْلا

 نابشالا كيلا اهم ءاطمالو اهنمر شم انولصملاو مروهاب ع افلاو

 الثور يسكت ]كل خ رب الو را عن وين ال ةنسح لك نمد ةّدسلا هعابتا عم

 ظ دارهم استؤغموملاعنقلا ةخربأل ا كئلذ ه هل لسحالو ةيعبس لمؤيبام

 : ءافولاب ناو نس تالي ءاعدل ا هاببد انل اتلرطعأف لاف ةؤغملا

 اتللهلاقف دلو عدت انا : اف ككدف دوال هسموج ارلااوس نا[ 1

 كوغار زاهجسوتد الوش ءاشإ يدلاو كاعد ىح نامئانسل وحس ل 1

 رنيم ويم اع د فتي ال غبت ا نيرلسمل اوي لاق مت ُ 007 ١

 اسمؤلاو نينمؤللو كينرلرفطتساو ملسو هيلعوتب اص يضل ىلاّعن تن ا لاق

 ىتساخد برل العاج د مالثسلا ميلجووب ساراشال اقر

 ئطعلاو 000 نيل اعلا نددت ريكا هلوعل مخ متانمؤملاو سنمؤملا و
 ماعد ةنبكر هل مخ دي دواملا ذه ازجال مك ناو اسس نم نالدل وا

 ف املاثلنلا ارباع ةّيفصل مرصع سلال ع

 مواد 1 ليست هلوعب

 تنوع وه ود نح نيمو ةلملاو 57 ا الا يف داَولَح

 تاتلاوزتيتمهكذو تيرحل هيلا قوسملا منال اوال الخ عي سلا مس الل

 اهتسبا مزمل زباغالاح اف جانا وىينملا كاك دديلاةْو اضالل قبسات



 امو نابيضلاو ءاطذ جما سشطروداجوتن'ت السو ديلعزود لص لق. 8

 .اياىكتداروكدت رزاق اهركو ءاتنا جضَناهداركتف دازنيو هيانتي |

 دات زم اهلا دل مظعتلاودب كربتلاو 39
 عوق عار ورسا يل ال !مرغ عم ةقانم ال وهو نوطممل العتاد تبوعنلا م
 نو داق حو قنعكل مف ةرعاق لع رجلا متم عم ءاغلا د 3اس ونس تمفص |

 سجل نإ انراراو علل ذل اك اوننمريظ امو ةيحانلل مساوهر ناويجول اديش
 كاطقاعإسواسرقد أي مفرالاو تاوقتسلاد اططقاو قالا ويرج جاسر

 ىلغتلل 0 انوش ءاهسالا4 ترمت جءاسلاب هيت لحوم

1 

 تاؤتسال ادرنركدل رمللاو كرهشل مالستسالااو كرمال لات ملا ص دك دابع
 ايفان لدتا دادوهشت ءانفتسالاو كروحوب طايتغإلاو كريو ُذ

 | جالا عدللذ سرييلع بجياب قات موف اوه دلاوس اّمدلب لفشلاو كنم
 1 4 - كلقق نو ك)يهت ىاةكربجب قاذلم اذوعبملا مهنببو لمحت

 . نث)اك يتلا دن سلس وديلع قاصدي ثدب امو لش ام سب
 رمهملع تاكَجلا ]الخال او ره رصا مهيع وضم و ىلا هنن لاقدقد مولعم

 نة يحلم ناريس نابلالو كلل هاشم لا لاق اك ف !ديلعاوهركتس ١
 ' تم وفل ميلا مم ابرار الاه مدا ّناوعلاو ةّيببسلل نوت
 دعنا دنا هرتعأيهمو دتعر ا

 اليف رشة انثلإبطآوتب ةولسرما منارة دارالا عرف

 رينباقت نيو ةرحاول الا ةداعالاو َهاَعَزت رعا ارا

 دذ اًيتاذرباهدارع هلومف هيلعو سقوف نم اننع طاوس ةيلهيسا

 ظ ثين انلاتكانوك درجت ةواصل |لعرئاعلارتتسملا اوت و وت عه |

 | اهيناضتسإلا يمل ىو زحال ةراورز اكالعاف نوكش هيلاف اضم ا س

 أه داش تانرحل اتانوكملا وا ناوكالا لعيد وا جولنو ةنع

 ال اريل اوما اهيرَونَدِف رؤن لسو هيلعزتد السيل الع ةولّصلا نإ

 رلصوللا ةراعلإؤرحليسبسرعل اإل اع مهظي لف لونعم اهرول ن١



 تلا تيب ؤر موضح هرم وول ال عو "دك الملا و داش |نم رحاو نيو ىلاعت مداينانقو ةيوامتسل ارنكل م ءرئعو نزلا نإتلاؤ ةللرتب هيلع ويتم |
 ردي وطلال جرب هيو ناؤلاؤلسو يعود لس هيطدب لاش ا | امرزيجٍر خول خور ىلاعت هللا يمفَس رشف سو هيلع هتاؤص أ
 | بصص نم ريوتسا ترج لشقلاىا ماصتم الو لول مآ د فرطساو 17

 ناّولابو هب ةنآل افرض نيولا انه هب دآلكو ريلا هيلع َرْنِس ىذا
 انو رهغاشاو مالشل هرم سرا مخ نيدلاطا ةاعرلاو ضاحي | ٠

 رمد لمح ايوا ةولشلل تتسم ىينمل اانْعَلَبَب ةولص عل]سر و كايا
 ظ نمر مساولا لم الا ىارينعلا كانصف ىا هلؤنصف يمت ةزحالاو ايندلا : تيارا ىلاع هلداملا ٍايؤريتلاو ةهببس ءابل اف اهب ةدايذ زيخلا |.” لمس ىفوقوو اهدتو ةيليسا زينل فام رعارم ةّيببسلا ص اط |

 | ناونمز اوما و ف كس اكد ازاوضر ةماركو فوسوملا ١ ةهصلاوفاضا |.

 دعمس نياالو تدر نيعالاماهيق هال عانارج ةيجيوهال بحرا |
 مهي! ماؤؤفاو هبوهربعا ترقد كلوب اوئمرو ب بلق لع يخالو
 ملطملاو قل اًرنم د[ صو ارب رجن كيلع رماح ا الذ ئ اوضر عيلعْز مالا
 | رام ركل اهل رجلان ريس لا لو ريم انرّيس ل ء دار ابو سو لصردللا
 منا ءايئامركاقأن امك دلؤعل انف اوم نوكيف طقم ءايشال اودع هارلأ» | كيلّرلاوءاريزنلاو نوقدرصلاو 3ءالملاو نولسرملاو ءايبن الام نقلا
 .ركد ىزحا عوج لو ريبمع محياك يلع مجربع عجل هايعام مارا
 | جرا نفت اهنمومف دل اوتس ايلا ادابعلا ال |ىتسا يك نييوتك نير

 رمحانهرم) مرلارصف واف اعضتسالاو ايم قحالاد ةماوتلاه | - ٠
 لطم هب ارارم نوي ناين ةتينايب سم نوكتف ءامركلا هيدا وكي يالا

 ل |هاو ميملا د َنيدانم ا فرتساو معاهتد او هديْطيعبت سه ىوكشبنيعلا]



 د يي ملا ا اا ل ا ا لل للللللتآ-ا١

 ١

 ١

 لد لعضو البل هتمرهو اًمادىا ادمرس يئطتالوا هب امظنمشش ال ةولصم |
 1 ودك ريهام س ال ار س امئان ءامتن ايا انل اهيلع

 14 رمل المو دم اندنْس للممثل ]

 ٠ د ا صم اس اك ١ هيلع ةواضلانعبإ _

 جلس ؤمالتسلاو ةواّصل امهيلعرس ا داشنرلاو طل ني دانملاب دلك

 032 . ةرمعمزرض ةرعألا هءارلارهر دانم مج , زا نول ابو ةد الادلا

 0 : هرخ اءاإبوة دودمل اذلاواماد ميملاي يذ انملا اريك اهرعؤدصوبو

 | 5 دايزواهرجب ةرشوم اب ريما يعد نير دايما نب يسلاو هن دوو راذنإلا نم

 "| ةعراسملاوهو ءىثللاىلارازبلاو ةرد ابملا نم هزعا نؤملإبو لالا رهن ءار

 لاش اللّواخك نيب ءانملاواملع اهتنام وال ا قد ةنينلاروقعلا ركتَو ميل اقيسلاو

 | كي ارهوا كد اشر ]يبس اوهو قبرط منج ٠ ارلا روكس تدي نيته فرملا

 ا ِ ني

 اس ل لا تكرم هييجيبسا وسلا د ل دو املاو با هس
 ندعم 1 -8 7

9 7 1 2 

 37 1 عد 1

 00 ةوطتملل دل وجا دالبوب ةيحانلل وكشف مبرطق جالر اطقأ

 ةتيارهر ورز ٍلسو هيلعوتد اص هن ور سمس دوجول ا ةدءاضاو 8

 ةولضص' واض هل رود وحي الها دالذط/ هلم مشمششاو هنيبرش دانس

 ْ ريزلا ةمازكا هين ااه انعلبت كرهت الل ديب ةييشاالا# رشم 0

 "ندع يجف ذن ايس مركلاهلل ادجو ىلاظنلاب تارالاف ةرشن فما ةدانإلاىا

 . اندّوس لاوطعو رجب اندّيس لعدرابو سو لصوت  اهتحلت ةماؤالف
 0 - ةهبتصةفصوهو دوه سرع ع ظفللاو داع يبس تغب روع
 7 1 وح د لا ل روج اكتم

 03 57 افامازع اويظعت نايس ا دقو ه انغي هيلعذوطعم همارتخا
 | ضني نب سب مراعنلا مدعو هزيق دو ة رنرعتبرماز فق فاضل نم هلا

 ىف ءاذييتبساو نسحب املابو ذث سا فرس إب قتل أه و ه درع وصلا

 دب ايهساو يوسائلاو هتتس انتا عرمخو ةتعاطبم او دنع باهزلا
 ليما مذ داك منعنا مدعي مس او هّمفل انه نم رزحز ةّتوعد

 دف

 فاشل اوودو ظفلل ادي ةياوزا نهدف الي ريح دلت ا نيملاملا د

0 

 قدا 3

 ةاعسن | تالا 2 را م با تنوي هي شا و” ل0 ووش اش



 5 اد. 7” 17 هل كك ايتن ا . فيه اهب ا 2 7 ل دس محو 5 0

 : 5 لضم ل 3 م 3

ٍ 7 

 دمحم 6-5 خراو رون الزي زا 81

 مص امان يك اراإج تكرادو تّمرو تلصاك ري لا لعو : 8 1

 ناتاعر اهشودتر ف ازبالاسرؤولاتولّصلا ةرهررجي ري كلتا
 نيملاعا اف ةياوب مدت امد اهركدو همرجو نيماملاؤ هلوق تابتاب | ٠٠
 طلال ياابن ان ديس ]عوصردلا ىزالا ديو انههال 3 :
 تمخ نم اع[ ص مهلا دابق امو فوطعم راعملمض لسو هلع "0

 دهالؤباد ةؤّنسل نو د اهركد ةلآسرلا هب ب اطنع ءاتو ءاتلاو اخ وب 18

 صلب هج يرث وأهثدياو باد اهيلعا هع دلو الون ركل ابن لاسرإلا يح ١

 ل هيلعرملاكت هتد'نتمارقرثوكلاو هرصنب كيا ىذل اره لات لاك ةناعالاوا
 رولات | تلتفلوسو هيلعممدالص صخر هو شوكلا كل (نيطعا انا بال راوثؤدب

 | فلخمو ضلسارنع زم تسلا روهشملاوهو دج رن لقت وهام هيك |.
 ضوتيوهاض زمول و تصد وذل ريلارهو ..نعو ىرازملا 4 ثر دعت هب ءاجو | ٠

 يوكل اف الطا هيفلِق نكلودو ادهن ناسو ماضي 79 دذر رحو لشغل:

 ل وق الادواوهرش ركل انين وكلا ليقود هنمدت دامو دإص ١ وكن صوتك لع |
 افزسو هيلو سوُلاظفا وتب ةصستع نمت الولدموعلا

 نسائاخا ريق مالسال النقد لارض هولا وه ليو لزم لرعمأ با
 نَضو ءادشال ليصتلا وريطسلارئدلاو ازلاو هولا نم هدا هاتا امري .. 1
 هللا رخل هيل يشد مايَسالاو جابتالا : 0 الوالضد هّيماءالعإ 1

 اترلاؤدسواتسدن العلا وفالارعزكاو زسو دلع نرقص ديلا |
 0 اهنضمن نا الا هب اروصرم نوكي كلزو

 :ايشدالاو عابت الا ةّسك هنا لوقل اك هْيف حاط اهينمجنو ءارعإلاواعرمنسلا

 ا ةعامضل او ام ل امنلا ع3 يزهو ءافخهرت اهينضضس |

 الزب هروهر هذ اك كل اذ ا لواد 3 2300 1

 1 ديا نتيتفلاتت

 ايوا دات ناي حشو

 ا ا ا حا اجا امبالا ىو نس تي



 ج6 0-3 52 كيل هيف 50 6 7 7 0 4 : 7 - 3 7 ١
 م 7 1 0: 100 . / هل ١ 37 : . تعلم ىلل 4 - 2 0 1 :
 0 لك ا” ا ال ل ل ا ا لي لا ةماعلا

 تؤ طبول اره هال نيمج ا محب دوهش و ملكى رول تايعا ىلع |

 محبب انياب ةذصو داما نوكي نار محن ةيلعد دايعلا نيب لصملاو رمصلاو

 ونلاو طبنملاوعب ركع وكن نا انصنا لفت لرعلاو دارّسلاو يباوصلا
 ش باكل نهريذ لسو هيلعردر يصون اوسا نمو غيبتي الامو ءاسمل ا نم

 ْ دا نيد كلما ديث هيغل اد نإفلاو ةوشلابرتضتر كلاب دلو ظباضلا
 ردا نعرهمل اوزمل اقتحم ةظلع ول اؤنطمل او2نكل ١و ىاكحال !ذؤ رهو
 قيل[ ضو اهّوحا هييشوتو اهعتم اوم ءايشب الا وْضو و لممملا نامتاو ملكر
 .عطاتسلاو'عاضولا جارسلا لس هيلع زتداىلص هد تباث ميعم ال لكو لدعلاو
 "وانك طن وني واذ لاس عر ضْمملاى [صوصخ ا ة ءانمإل اري رسل ماقول ا
 ام ةتملذلد قلكلاو نّبلاو ةدرملاو مبطلاو ّنملا يينوكسو مالا عم عم
 . قد لسصلاةو معلن رمل دن اد مظملا دل لاك مظل )تعمل نس هيلع قاخ

 أ ثيدهماواوطلاو ةيهقاثيدح سرازبلاو ليج نيد اهم ثيدح نم لمح ا
 حيشو نوطع قالا ىلع لسو ديدع هد [ؤص ن اكرقد هنعؤتل امر راج

 ا ب عر يبصص ىسل ار د هدو 1 الا

 .هح ةاتسو رحب ف د كزم تسد ل حا اهو كلامو كو قاسن مل اب

 | فاو املامويهنلا لم امم سانلل كراعص اولّم انا 7

 , ءاونمال اهليونم نعالاذ زد با ال ضق اك جأبمم تبا ب

/ . 
- 11 

7 
 اعل 2-5

 85 صول ازعا ناو هوغو هته نعم هندي نيمنإع نوكينا نكي هكذا
 ظ هوك دارو خد ذب دار نوكسفت صن كك 7 ّىن نوت انالومو انريسع

 . | كافر وكزموهاكناطلتسلاو ةونلا نيب دل عج هناحلا ةراشسا ءايعلا نيب
 م سةر ادلمازق انل مده ىاتسنلاضزجولع نويت !لمقكد سو يلع ترا يص

 | دجرجأو اهالي الط وملاف كلام هركذ ق الخال مراكم -منال توب [سو هيلع

 ..|راوءار اصح صرف ممجارمت اهعاَمِحاِفَو اه ف ىف ةزيلجوء اضه و ةيعك
 | ٠ صاغ دكرتي امد ىلخ ممجرامل انت توغو لالجتفاصفاف

 | :ءامساهئلواط امامساي  ايتالدليقد قضيت اب
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 1 مراييل فيلا ؟مهص

 سدي كح تبول هعكح

 تبت راىسالا مدال اهسمو -# بِما ملام مىلعلا ةواز كلود .
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 0 جادت الز كورضاول ويطل ارعّمم نوعلعم روب ميملا عع تر بم لع و هس وقت نع 7
 عاجل .التعلاوهو عسا ولم مم ودب رقل اذ ساربك 0

 الرب ب روك وصية كل دوك داوعاو اجدمإب ريوصمص حابصم. ترو ”جايزم 3

 ريان رعت الريتساد جتلاعد عايصم جاو |

 اهومتب نان رج ةعابتاو هباعنم او هل العو جسما ىد.سإلا محو

 كللاطانئاسلاى ا! نيللاّسلا١ صاح رعد ماعوشم دتقنطو اتم وبن

 ىف تبتودلااةّيببسو ا وف انيتسا افلا بين لف عاف اه ١

 ىرانملاب وشمل تل لضم نربي لصف وهو هضمي طقسو ولا صرْتُك
 الى نقم هنت ا ومر سإب نيد اع ّىادام ديو هتنارترك يئا وذ نحرلع

 ءقملا و نب :يىا وب ذأ منح اويرص كاران ا ناطظشيلااي !َققعرْرعا

 ' وكشف اع أف وحاو صو ل ابه زم ىلعوب ٌكىيصنانحي

 وكف ندد آنا نم نشيرمبلا روهمح نه نم وعاماد اروضنم دل دب

 'قتباتلاو ارو لج بوك يعمل انامل ىف لري هناوؤعو انوي هل دب

 موكا هلّظلا مياصمو مالسإلا موج لعاوتد او بصنلاب هطبض

 نيشاكر ف رده ردهالا مب اصملاو م وحل اب فضول ووك سم نيكل اسن ادعابتاو

 قانتسالا عوتولو مالظلابهاضق ءايشسال ىلع عي اصملابو قيطنا وع ىنلاب
 مظراتسالوادؤتباه,ضامو: امد عبلة ال !ىسنتس امدلخللا للف ىموهي

 الالم ورشا اريل اليادلا ةلطقرمي ءرسملا كلو موقت |

 0 ال 0 ديدن اند ةىدأ ابي

 وليها ماتا منقل :يويئاخ اليووم د سرقماب و
 ممم وم 57 ا لطحن ا



 نر ويك +5 هال

 وهيل اهقينعلاو عربا هنغل نيو جونو ىدصلااهشع هيف
 مئاسمو مالسسالا مون انهم ع يمل ارهو سور لها قطن نمي آلا نبيا
 . | تب ططضاوا ل الد ام ةرفسم دماد ةولص لظملاوا جادت ا مالظلا
 | هيجومرتجيب جون وح جامحال ايكلا ءادرجب عجرجتالاق تكباشت د١
 تحيبلاب دف اطو اهيا نوث وف نوهنرأ كربلا هايم نم برطض اأم وهو
 ره لك سنن اكى ارث لك نم لك نم مارا قلل تيب ةرعكل اوهىذدل (قييتملا
 3 مارب و[اسمو از يلم قسم قيجيى سلا نه نيك ليج ق عساو قب لع

 الضم او نيئاكرهد ةمّدَعَتملا اىابحاصوهو حاحومج جا |
 ت اض/ادفطاملا نع نعبنملا ةت) اطل اه ةولصل ةولضلا ”دكبو اريخ شكا
 هند اوس ءسا مالت نلمح نام دييلع م التل الاقاذ !هلسررصمميلسشلاو
 وهاهو لبممزرمارواظيفح دكليلعو كعم هلد ١ ءانعم نوكيش ىلاعت ا

 نينا للا ءاعزلا نيتغ عام الس كيلعرتن اس مولكد اردقتو ررصق |
 | اهلك روشلاس َءاقلاَو ةمالشلاب دل ءاعد نوكيف ةهالس عجل د

 1 روح قاوطاقلا هريس ةطخو .ةولَصلا ره هلوسر يول د نم ىلع
 ذت ومص ماي الاو ىلارثت (ًيزعاه ام قنا مجر ةرطع ني قح دبع

 َقلْخ جوالك وش ور هيض جدو ا دابعلا نه هصلاضوا اصل تلم
 ةرععرعي هرعو سم ةياهسل ا ةؤسل 13 اك ءايلل اير اعسملا3 داحتملا3 قول عب

 "د اعملا ةركئم يس قو دعضومو دول اتقول سا زايملاوارعو و

 وحن ءاقلرعاص ةايحاملا نو دوعد ىلذل نال عوجرأ | ىتعم ميملا ع

 نوكشكبكندح لدعاب مج ءايعاب عيطضملاىول اى ارضه تهاتتادو رومل |ريوكل 2

 0 اهفيلاكت وناسي انافنإب دارملاو نافوسو ىأ نم لّدتلاو نوب زج

 دغش ا اممم عاق شملاواةعالا عيلبتلا ىةفاشلا اه روصاو |

 : 0 بل يد ةيلبشلاب ما نم ميج ىنلاو ا

 وطلب هل ويلبس ابر ما سي هبمو لاهو لإسبرا نس مهنم و ةمماسسم غلب

 0 د: طم فش ف مس هر يمتد هوك يهل

 ارا كك
' 0 5 

0 1١ 
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 هداهيجإت هبيسلو مشب لامجاو الهلا عا ةياعسلاف سس ضوصخلا» '

 مما اظمال امهيداب د اويهجوتو مهتم اوَواك حالصما ح ةلثملا ف

 متل ايزوعل ادم اشيرمحلا وصوت لد ؛ىلا اهو متوكل لفن حالّصل ا انه

 ىلع ماورلا ٍةَرهتسم ذم !د مولص هلاك دياعزتداقص د مىهلو محلا[
 كلل اكولإنل ايس ريس در د ماطو مانالاثىلابلل اريسموا م ديحاصلل ا

 ةرايزولعا دندن ماّيالاو_ل يقل اًيمىلع ةريدج ةرتسم ةولص ةّيطع نبا 7 3

 نرمالاهنيلؤال اررس ىف اس الل ءاؤلاو لس و ديلع هند قضوا «ريرع ٍ

 لوا تال قال انتحل ا نيعمما يل رت شدالا نم 1

 َلَضَفاةيلع لاو نيلوالا رصف او دلالضبت اد عري ررتفالا ص هارع نم نيرحالاو

 ملط !ىاّبسيطاو هيلع َنيِلسلا مالسول اىاكذاد هيلع نيزصملا مول
 ْ امو ءا ءارسم نار دابتشا قب تارلص نطفاو هل نيكل الد داو

 رع درر من اوله ضاع هلق و ديلع و وطعم وليس ارم هرعب

 : ضل مولوف سو امبؤعا ىطعم رند !تاولص لنضف اد هلوق نوكب نا

 هتاطاواسإظعاو هيلي هول يربح هم اولخ وضحا لع ما وتد يصل عولص
 ستايل وقد لق امزغأضرا (ؤوطع مرتد ١تءاولس )تفكاو نا وذ روكي ن1 نوجنو

 ملعازتداو زيلصملا ٌولصلنمف اهيا دلت قر ورجلا و راجل ىفالدب تداول
 نسح |ى ]بج اقر تاولصٍظع الج وو ا ةداولص جا ىا نسحاو
 سعووسواو اول كى يبس اى ملدا تاولصمت اىا ازا ا

 ركل اق ةلومنملا ماظل رهظ او قد ١تاودسل تك اوىاّمْسأو كدا تاولص

 ٠ تاما او اوارؤد ىوقاىا 0 تيس ظ
 ١ اير روساوأن رو داو دلما تاولص] بح اوأ لفسعأو هند تماول صول دعا و هنا و

 كلوا ذر مثلا تاولص وص اىارملخ اك بيل او د١ تاولصويوفاو
 كن ١ تاولص و بساو اىاق و ١و كد تاولصدلراو ديزاواآ ثرن 'تاولص

 : اور دع وو .اىاؤساو

 دع ل ميتحتتكت12

0 

 ل نا وو 050 تحيتي ||

 هس سيسي

 3 د د ص 3



 زق جر لو عب اول اك ا تاواس مجال تاون 0
 ١ 1 11و ارب اوقولام وداد تاولص هرثد و

 تاليذتو لوقعلا تارت نع مفراوا ّنعاف دلل ءاو ركن تاولص اطسنال امرعو
 م١ ماو ةئلاتحاولص فرشاو العاواوق راو منا تاواص ماهوإلا

 ظل لوث رجل والا نيترم ظعا رك يزرشلا ١ رأس لا زكه تح تاولص ولو خخ
 يال داني ديداو دي امانا رهد قاثلاازهد ودا راوق لص

 عواد هلد اقل جارت هد اولذح نسحاو هد اقلتحرنمف لعام وخو
 اهيلباقأب !اهيحاصوكذ طَمف قس 2و د ةينمل | ستي تيأدام يّ ازكه

 لولَعم او نشدقلضوبكاو ضد'قلنجاحاو فلول 'كم> نم تلب 3 نيش نه |
 ةروكزملا نيل كن دبش أمه مرحوم لا ؛ايلأب ملدا ىلْخوُك و حدا ٠

 رو مهنا 2و ورا 2132123 مقلج او مهلظم !هانعمو |
 نيكي طه لع إنو عامتال لعرب "ا لوسر قا دتع ولدا قلخ يضعا |.

 | .هتل ارو تناوصو هتد'بديجحو رت.١ ىو اضيا ولعل اخ بصنعلا' ديف
 متنا قلخح ةييمسعَبي نم لأ ةربح د كلن نيماو ناخد و د هللا يلخو

 ىلع :ملاب لَضيِلحوا لد 'الي لد ذب اهيلبق َيَلاك ى نم مراتك ان ةذخنو

 زومهملا نم ايف دهستلا عز جزع ءايل ارش وس يقل او لص لا
 قاخكرت.اءارب هوا وعم نوع ناسف ىو بولا عال وتس ار ارهد
 ١ ةزعي هتداءايجبانندتل 'عوصص وو .مرعل از وي شلسو مه لجرأ ى ا ءاد

 ميحد و ا دل يسن رام انوش بق كلا
 م اساور ناطيشمل ١ م مجينأ نم لذ المخ

 سوو لاشسالا مؤ ١ تبلل اك ترتتمز ءودتماّرحا ب

 | بح رزعرلا يعل دشمينم عركلا داعم ليكزيعت_ديجفكؤ نوصا ل

 سك ركالو ياني انهو طوال كل ءارارخ هدانا ماؤ شع
 تل مرمي دابا م كلانملا لك ى ”تيدل نود رمق وتسع الك
 عاتفلا نااكوهيرهاظ ةداعتس هلا دب ماتم را ذقت 2
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 الا نال لخاد قاما [ًضوتنال ناتسال | اذرسوسلا

 هيريؤعالادل انتالو ديبالا هاوق دحر مللارحالضوُتي ال لسو هيلع هتناكص
 هند 'قلخ مب ينمو السر سارا دما لسو ديطعولد !يص هتعب امو
 لاكوهد|مهتزي ءاطلا نوكسو ماللاو ميلا عِش بلطملاب انقلاو اةفانل

 رهدرهزالاجؤوا هرعودلا اكو هش ىذل اه لطبنم هلا هدوعو
 د ىمللو طبلطو عيل اًةذ اراو ءاحرلاوهرث سعر الاحو.ىا بعرللاو فو |[

 ىتلاجرب موعوا هيهر ةلاحف دبل طم ونس تظو نا كسو هيلعرضالص |
 مالل اوه مالا حلا ئتس اءوتول هت هاراو ةناحرو ةدرعر ةلاجؤ وه وركملا 1

 حاظ انعم ركتإب ودل امج ل و راتخلا بنديل اى صللو ارحل اذ 7

 ا جا عجاو رقو ء ليسا اوتو ةرفعملا نلاؤرووزلل ءاشنلاب بهدامو |
 ىلار ةوسلا ضر اىن هلد ١ لبهو اى ناك هنا نجا لو الا لع حاط رهو لعاقلل |

 صار ميدجل ضوويل فن ناهض يقدرموطصم لات هن !.ىل تس اههعشيامو
 هتد ١ كرابت شحالداهف مل قوتال ءاضمراو ة نط صاصخت دولا كلنا نما

 رضاه ارب اتيائاساضما هل اسرو هتوف تاكو بتكك وام
 هلوعول وتم هتباعر ىيعب اظوطم تيانجادو دج هبصمو واظزعمب ايم

 ىَبفاشس قل تاق قرص الوسر ساظناذا ثوعبب موا هتؤتو | ٠١
 : ممتن اهنع اهتنل وشو دلل لو تجي ازا رهّرمك ١و ءاهففشل اما 0

 نيماابيضو اظح طزعاو رتءانشل الوقود اعيفشتراصنشلانتكافا|
 سا ولان اكل نهرو نودتللا لاو يوتا لرش ١

 امويقل ف ديو كلمو وكلف هدارساد دلع ديحو صرت مس !ىا ىلاعت |
 هل افقاتن اكو هّدصن لورم ١14 هزارساب ما ام عيبتج ساو ماا لطي بسيرما

 يزل اهفادرل اغا ميسوم انيمان اك بولملاو بجاولا نيب ياد
 نشولمزبامو اًدحال الون ال مب ضملاو انما غلاحق و دت اتلكسر هناكرج

 | توزلاكلعرزاخو نوماملا كنيماوهف هِلَوف معتو يوجد الاكرا
 ةنامالاباةزيزعم]سو هيلعرزد ص ناكر شو اكسل اىوع كرزما 3 دلو ايف[ '



 ع -- ممم تعا - سمسم هموم تمص 2 2520110113

 نيمالا وسر مكس ناو هررباومو هوز احدللرب هل ىلرتح ن أكدنم 07 هي

 دري عدا متلاودب دصحو ”روظحا او لخالا نم هواش هلل ١ محام
 ة

 راراازهن وك نالهجت ةناماو قم دص سراج اد لسو هيلع لدا ليم
 0 او تمص نا رامتمواؤصال اك اب

 توت وبشل هكدا نع جلد رمل إب وصمم دونم اراياملا ندب وأب ذاوصوم |
 ٠ عقد ءالزفنلاو دبرهاجملا حّرصملاىأ تر ساب (راصللا وز ودع بوم 3و

 ميز مابىا ةدوهشسملا ةيأ اول اك نوكتف ديو رّير رصم امو دب ررم | اجب جزيت ق
 نم ىا ادرس لوعنلل ءانيلا لجات ىوتعلا ضهانلا ىآ هللا

 . | هداج لتسوق ىف ةزبسو شاملا عمالسر برق ١ اطاقتاو قلاسرلا لرعا

 * | نو م يضَسَو دفا وب وعمرو ظلاو در ولطم لت عرسا ناك ليات

 للا بادا هب هتْوَيب اموالاسو اواو مالّسلا 0 ولا
 .| ئاضلااركو حجب ظنا ناكل ارهذ ريغملا اذه از وهز سل اع اوهظعأد
 ىلكاوالالغفإبو محب قات اشال ادد نوحي ةتيرملا قد اهلك رحب 0

 37 اب روفكتب نو ءاكي الفا شسميملا اخو الق لاق رض ج/او القول ارابسع

 0 ىح رصف ةوطخر ذن اكمىا خإ رم لد اربع 00 ةارع م

 ١ ضلع ةومصلا ملا رنا لسنا عتاد لّْصَملاَ ةبف ]اًدجردلا
 ظ مختون ار اي نا وهج اناودهتحاو

 ْ يس دبرحهيصخا د هيل اءهتحاوهو دل تويوبح ١

 قاخكم راو هرنعواةنناعدل ةعشر زن اهموؤب ق ىاقلد رصد او
 ظ ماو ديلويد ص ها ىلع اجالاو 161 اسيد ضد لع اصوع
 | يقف ةئاللاو ءايجسالا نيل ضافتلاف ئلتخا ناو ةعالملا ص لضعا

 ولذا لضفا هن داو ف الث ص جراح سو طيلع رود اقص باب اوحرص [ ظ

 2 أكل ابق يعرفو مضلإب ةوطت ع ن ناذلوا ماطخاو اموم امومت 1
 0 .ةل غم ىاًةرزدرهض داون 16 نسوا ةاكرتماصلا اضراد 1

 7١ [تالسنع روت 0 730 ترد ينتاب
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 ا ا ا اة نحت يح 3 احل :

 هزه الممو انام نزاكتماوهنهرو ئازنموا ادلص ىبطماوأ ١

 هتفانابابلا مذلاثل لصمل الواو ءافشل ايف ازكهوش الثن اذه اصودالا ظ
 هملا صءانتمال : نوت نيعم ىساحم هه ىدلا لال الَو الاسشملا

 ال الغاو لسال سلات دلو رحزت انه دؤرع هنكلو ةروهشملا ةنللا ىلع“

 ”-انتلااهماهحواءللزل اوركزرقو ايون نهد مار ىف امدارف هلوقد

 ىرلاةجي ؤرص هضجتر اجانقو : فرصني الام لك د فرمد بول ارم ناو 3

 نم ممل اأرهن اهم ون ادو اجا لتعرق د اءاسخادا حالا دل رظظنال ظ

 تاب وصرة رح وصفك دال و فرضق داحالا نيش ا ْ
 نجد نمو

 ثول اة نيون و دل هلال لصول 5 سالما ءأو سم ءاقلا

 ا د زق هترمورثو انه درر يعدو 5

 ظ صؤضمل أو لاو وهو ساف ىلع س تح عج. سس أ لأ و باتكلا انه س

 هل نمو ةريرمواًقجر دهس ١و يجالعاى ا ءايب ال الضع١مسمقنلا
 د اندو تكلا ميج. هيلع لقت ااموعدي نكن ااًوْسال زعل لمكاو
 تادابعلالعدتمبس لاهدساو عمع ىع هوانغتساو ماس بكسل دعحمر

 امدللاد ىيعو جلد مولصل اهيل ايست ىلع داك يل اعلا ة دايعب زمام

 اهلا لدار عش تمل قتلا د تى اماعلا نزتك لغو اخ رتعف -

 لافلام اهجباب ا هئسجم وما هريع سجل مولعة حاول قل يهشلاو ربستحلا
 ل اول نيب ة وما جراف ترين اد مدالاو تارت ارودعل ةماقاولّصلاو |

 رهمت راو ابل اهو معانا : اهتيكادمرا صال يخف ا مراد

 ” مالهئل ناسوهبم د اواوهيسباو بسم ادياصنلالاشو الص اوا ًاياصن

 راها مارة رولل [منلل ةمبطملا لعمار در اولا ٌقدايعلاب

 هع داوم صتمايرملا يقدم يتلو نيبطا لا لوشعلل ع املا
 نيس م66 لكتازا ناهي حاب أ اطخحد سانلل مي اشمل نا ا

 ى قبعيو ىعس نم لك لغو داعلا هود اضعن لْسصِعت جيتي لنفي لك

 رد كر انلليط 00 !لكاذاو تم كيت يل ةلكابيم دال

 :- بلع هجر تيا
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 ظئاوا ساو هدابعزجواو رجلا 0 نوعي اند طول

 ىصقال ونغم ال دؤاياو مالكي مع او لصغم ىريطنو نايب سحو

 | قلاده شلاوؤ هما ةبتيراو عال لجلب ةغالابل اد ةسارمئل ا نم ناكرقد
 ١ نسحز ىو هناس ماكو تمار ص ىف ناكو قنال ىرل ا ناكملام كر ديال
 اهناتسلبا يسوم الك بطاختن اكد اهئلك بملا دننسل العفوا هنا داس
 ْ ميل اعدم اطافصو زوبهث مار ]ع ارد وم ىهل شفا ٌ اند ومردسلا بما اهيجلب اهداحير

 امهر داماو ةرورنمم ولحم نيؤبرشسلا نير ل ضف ف هب الم ةشيدمل | و
 _لضحا نو دلع تزن لص تال ةراعو |هح ىزعد سويبتلاؤ ةريييش ةرك
 ابحر مالارضما اهنمدترعَول ا داو رسب اننا لضفلا هيو ء ايينالا
 نمو ّلسوديلعرتداّلص هياط ترف اهل ضف اد مال الضاف ١ هناا
 بلق رجا رايعل رواق قرظن هذ نا |مهنعرتب اوم دوصسم نبا لوق

 أ رقد ١ ىلص اين ءارذإو مهلعب# ءابما ل موا ريسدر اهم ١ بوق ديجوم نحن |

 | مصمو طا مو راساتلا ميكا هني د ستيلا وولَع

 ئ «ريسمت وتو ةعاج وا الصاىا ميج د د ون وج ميلك ّس او رص اىا
 دبا“ اهدا د نرخ اهنموهّيولاةنريشعاهب ىارملا كارم ةماعلا
 ةمورج مل وللا قو ديلع نوممي نئولا دع باو
 او ةموراللا ينس نشا عوودساوااهنم[ ىلا اهب كف مول! ةّيايرسلا نزلا

 داس رووداو اف يمزااهبطاو عب ىلا ة دامب ظ

 قانفواخرتن«نا |مهسصةداوضن ةعادو انبي لطلآو باطما ربع نبساّبملا |

 سيح نم لحجم لئاش .مهاعتخ ح نيقن زول امج نه لعل نعي
 1 مريخ و اس هرحاناؤج ويب حا ضؤل ع تن وييلا رح مريض

 9 ١ ىاايببوريحو انادواح و دوا الفن نه ريك ومو ىرمرلا هاو ر

 ظ 00 ةروهو دسفتس دارملا ناؤعازهو الصا

 الاناف لطّمدد حور ىلؤملا مهلك ق دس ءالا نا وةكو دمو رد

 0 7 دوٍشام نانغط الاف ىو در ءئءاطمو زماؤا و.ةراّما مالت
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 موزع وماهو 7 هن ا را ؛
 هوما اهلنا ارق, لك رو دن ال ايلقن مبريط او حسو ديلع 0 ٠

 ننشال ولاه هير رنع هتن اهم ولءو هشه اجو و ايي نعيم و |.
 0 اًءاحْن اكو مسالا لول الع دب هضتم هش نم ةّئلعا ! عل ازاو

 ايا ارئاسو اليبس هيل 'رجيال تح ناط_لشل ! لح دي ثيح نم ةيلق هاداب
 سيشل نيم وصعم لكل اذ «ناورش ايا ما ناك مال ل اره
 دامب اواو ةوعسل اور ماصتخاو يم كاذب و هيلع رتب اص دل تن |

 رهام ند ةئيامتلا و مظمو ةاحلعل كّناو لاق لسو هيلعرتحالس هبلقىلعأ ١ ٠
 قالاحاو عا ي ىغلا ل بلجترسشرجو اهشلالاق -نارثلا دقلخ ناك ةيال او هع
 اهي فر هومسم نبا اق رؤ ضر اعملا فراوغ بحاصل هوو ديبي
 دايعلبولةريزح لو هيلع هدد[ صبر ل ةر جوف دابعلا دب ولقؤؤ لد هللا
 لعب ثيحيما هلل !ىلاح تنال اق دقو دحل اسرب هّتعق هسفلل ءاذطصأف
 يحرس انل او رص ا لوصف دنع مند انزل كالو ريغ دبص او هنالاسد
 زسالا[هارعالصق ةلهابع هال هن اروهشمد ةرتضلاب (مورم نامكقو

 ظ ريسل شو ةروطسم لؤوروم ق دتملاب هل مدت داهش ىف مهاوق ١و
 . ظ 7.5 | لاو ايزك ادع ايام جاد ربل جام دلالي |هركدب لطم الذ

 ظ :؛ امزاو يال ادلنوبزك الوهم الاقزإةرقو ال دلل اقف داقام لوم نادتق | ٠ عم ْ : ' بذدكلاب ذ ومر :«رصدلأس نرد ماس لازم بوح نيب نايفس ولا 07
 هيلع يم باتل وؤملا ةشةدايز داملاو ةدايزلا ءاهل ا ءاك لا لغف
 دلع, ريهدا دزيال ابداع هلد اىلا اسهل ماو ارزاالغزئام ضد يبس

 ّْ 0 و:ءزالاىوس اه معارف و هرهد و مص الخال عىماعل المت ءاك دز
 :قدايرتلارص (الصارهزكم اور هير اعا مهوشت او دل هت دءالعو
 ادئافراربسا ناوين للسلو ةهئطتص انه هب رارطأو ءدوُمو ملم

 هل الو طمس ودب ةرهاسل ايد امالاضع قانو بستم دما اهخضسداو
 | هيضفعب + نب تايفس اللد رهداة رو لاقت هكدا ءاش نا ديبصنم
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 مهلا سارح ةالاماا# تدسوت نه وف 1

 ثلا ا ردود ملا قو سعب صاهضغ 1:3كيلامل اذع تارغلاو
 رهعوهلفحاد كيتا وأخ اكواد اهواو يرد عيمصما مهاب رارلو نم وطصا

 كلان وه ًارحئو ناىاهْركماد هءايع مو ىلا هللا اقتوف ىا

 او ةضاخ ءابالامركرهو رايالابالا نوكن ال ليفت للاعملا منكو
 ةسيطل املا قاذلو داسجد ةىتلاو ةعرطلاو د وطلاو يكن أ اسبط

 ماسو هيلع ةلد الص هبت محا ام رضع مولا هت كلذ اننزائالاو نصوتلا

 متن ١ هنو خايف هن ا هاياطعو هزنعدنف داي لو
 ”(فلدض سال رسح اوقف عما كردي الث هدف هرَّرق رماف ونال اًنضت١ هع

 وهما تاز عهزاو مهنسح اواسط أذ لسودلعرتام هعقأ
 لمعكو دنع انور صال سرتششام رهو مول ادحاو كو بيك رم

 ' 00 لاسم الس رك ةبد ال انا

 ىهااؤيسءاضبا ممل اولطيو ه ريع ]شد ىف سيطاوناو هزم عرعل

 00 اس اادافرسل ابط |لسو هيلع مند يصون اىنعلا
 همنا "ا عمال ال انتماو هتوعرل ةراتس او ليا دير ىمسو

 ةراومالازف ان لولا ءومسم ناو ولو مل اعووسمو عمال اعاليمساّتل امك ١
 1 كلارك هئاو عابتاىد ]هو لس او د ايدنالا نم هريول ىجلام كلذ نم هل

 : لبيه ةوقو هل_يماغعت درهم ةّرشو دعم دباس ١ ةرييسرظن ىو

 رحهلظقو هنود لعل ريس وتد مهيسمناب هأي اوه اًقوومرورصُد

 1 نب ةؤ عثر رح قالت اصرغؤ ولي انباو متابارط انقو ايس ف ره ءامحا

 ةعاطلا مرط ناعامو ريلعازناكام لعاهرثعو ربعم ماو :يْتِل اروعسم

 -- ا هّرردعع[ اوم محالغاو لسو ررلع عد اؤس ريتلاو

0 

 1[ | اهيلعؤلخو علا ة لاما هددحاو ىدب اهلك ةقيلتماو نوجعاسك ميد
 | | وهم ماو ورولازرمل تاس الو اذو ره ىا تملا امني ينلحاو |
 ل بارما ساضايؤلئ لا اودسا امو انطابو اهاضاف وزعم هذا
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 , تنقل
 يك ناو شت ديو ره رس

 : /ر#

 همت تامل

 دا هرب دانا اجت دو تسو

 ٠  0ممن أو روهنيطاو و مهيشسسجاى جالا د ةّمص 0001 7

 مسوديلعلل اوس هل اهفتسالة ريم: ما َتلاق ةرشفإلاو ماسملاو

 الص ناكو نلت ثا درجة فطنس اكو ددهالو ززنالزصف تمل واه

 ف ناكد ةيعس ايلا نيل زاخر نهج ني هنا سن سيدي لسور راج تل ليم

 سائلا حل نايف توسل اة ةدحمرعو ناو "دع وهز لمص ديوص |

 ربولتلا هه ايعما ا ذاب اطخهتلاو اما وهب نعاو اًوطنم

 طاو رطراو اناوامه اكذاو سو هيلع فالس جاورال ابلسو ظ
 أ اسد اهلدا ئالس هد ىلا كل د لق م ةيتىاامالس 00

 : مسيو داوايبيملاطيلسنو ةحناسلا. هؤرسسو مقبلا دبل

 ا همالس ل ىساملاوا اموت ع

 نر رع الباهر وشو بولهلاو ةشأنو هلَص نم و

 وقيد اهترهط لاب ايمهيلعبةو طاوحا د ا

 معاهد او مهراساو زيد داوم ديازنتو مداؤناا وكرت تو زمااان

 ني امفا از تعاد وقر وةلزنمىااَردو ىيطظعاواَرنحار ظ
 1 ةلئاؤضوو ةلض تالا هريجاقالخإلاو قا كاد اصح ص حرتميو هب

 | دللد ىنقواو ةريجلاو ةلحالاو رياض صون مج دف لسو هيلع

 انكهررجللا هع هزه: اىلفعو لعند اوتغد ناو ٠ رم اىلا نم ارخا يون ملام

 مهطمار ع لطحل ق377 باك ده ينل صوتيأرام هيج هلأ

 انيارعاكح ]5 ْغ مهيعثرأو م قص اىارد انساو اب او مّركاىاارعإ
 أ انهطعءانعقو رانك درب مدا 55 ملط هلاك خلا 1لعَو
 ةناهتسإل سو هيلعود اص لسه ءاانرالاو اف ىيملطساو هيوم ا

1 

 ابله ةيزاجلا ةيؤظلل ىو راد ناثلا برش م دفن اى هل

 ةناللا سرد ناز ارك د متقناك دلع الملا مّلمإلا ءالملا هنيسيتب
 ةلمو ناش معضل او هع د نص مقراو العاو ل ءاوهيندبو

 ثللدي نورتعتم هس ىو هرذع زا بص هرائاهيعابمإل 14

 لروح مج وحموب ةاضعل امرا
 علإملا يار ل وينر ولك 0

0 0 3 



 يو زعل نعول زو ظعو دش اكلم :٠ نثر اعوأ هه نولوتسمو
 مده امسك لالا نيل عينج برم روك مره ازكه اربع افداو

 "قرم وكلاب اباعزماناوىيح ة رار وهلا ضِمال كلدر انهارعر

 .اضأو ةراعاللعمالف تاصحا اف ةداؤالا اهب وصلات العئابتك
 سود يلع مريس الع ةولضللاب رّبحملا ب دوصتمملا امتانكلا اره نع
 ةراعالا راما ا هيخبم او با تكلا اذه اوضح كلذ نع جرا اهوغت
 جالس رم دكا ايمو بلع فقشلاو ةّيحلا اذ طلعو لؤم قب وم

 هراتو رار سدو فو امملا ليتليالو ظفتلا »ل تميل لسو هيلع
 ارتي ا ور ءافول اذ دحا و كب ال نيخج دعو اذا ريؤهاب آرعزت روق رص او
 هرولوزك  ليلعملاهرتن ان نوك نم ةيزئالا بايسا نم هرنعوو ون اذ
 رشداريبأت )جاو اعد داؤلرعا لعابط رو وا دلقعو َدْزَع اياهربسؤدلا

 ايد ةلدإب مث اوهو هف د نيهررسعا يدتي انصر وفا دّفيشونو هل
 راو ف ءارس او هتجر وسو و ذت اصرف ءامسا نم هيلع ب تي

 لم زوهالا ماو | ان اش ىلرما مهعف ر اوا مات أ حازعاو لاهلك لعو لاحنو
 ا سوما نيلاعلاٌةهرَمَمم عما نوكل روعال ارخا توكل
 مهيريضارا ما نعيومل اجي نت ارز لاعب لاقو عقلا الو اونو را
 اهسص ميلتون دتعاطب ماو ميلابازع مهبسيَا تف
 ماهلؤر اهل توشلاو دج دوبع ماهعإب مايقلاو تع اطو ا

 رهامدؤيارْشلا تاس اقمو ياذا سىرال الخلع رانإ ا تيت كو

 موطيسلو اول اطرّسب لدا هممايفلا# ق الحال مراهم لعو قت كاملا
 أ 31,1 ايعل تي امحت ندد :عرتل ا ةمرس تطل انمو ل الما
 كلنا بة بمر مورق الوفلا قلتو ةنارداهراساو ةيندللا

 - معلا فاشل اولاوه 'ناكف جليس او ع نم

 ٠ دالك و ايالبلاواي الممل ىلع هىكش د ذي دي يب يماوتلاو هل دي دوبل

 1 لارلاءزعف وزر وبال عو رارسالا نم حقك مام مت لع هتيسولر



 طانساءانعنواهرعو ةيلهشلا ةرسلاوره زوجان رتزيتشلا] ٠
 ىلاقبلاف هيينع هرج سرزعاو ٌيكاو لاو نسخا يدل لتصق و ىرنع| 8

 ىومو اًسيحة عار ايدو نيد ً ردم أىاظع يلع ريد اؤنم ناد 1

 مهرل رتونو و ارعلسو هيلع ير اص ريح لا انعم اضيكد ا ١

 ايندل او نيدل.اب هيلع ريع رتفلواوهيلعم ريع 1 قد صنعا و نسحا
 صا فوكو ]حدو ريحزكو رارقل اراد قس ثا ناتلا ني محملا ةؤالاوا ٠

 تاجا هال نال قي هنطساوبإلا اهول ان الو ديري لع ىلؤلل تجرعاناف | ١١
 ةنلاسةرقواهرجو نول عم اربحاضيا ةرقعم وتد قو لعارتن'ءاعم | ٠

 ميج 3 ناضمال ارث نابتخال ارصسانل اوسحاءازعصو ار ما العا ١[
 ةعابطتا3 لخاو هنن لغو رز ىيرس نم داحال .ىقيو سنخحام
 ثوعبمل منن ربو هبو او لسو ديلع نب الص هلاوخا ويجو
 ىلع مّمحام بح لسو هيل عود 'ىلص ناك و دلقف رو .ءل ريسيخب

 اهنماز عشر هريعزيزت نا ةفاخن اهينتجاو ءايْسا مركوق د هنا
 تيب !:نيب ٌنيخامو يزعم نسبي لو نرسم شعب امالآقو .
 فارم لظموملاب دراصص١ لودي ناكو انكي ملام | حسي اءاتخا الا
 دم العاب هو هريسيت صد روام كلدربع لاهل ةمأشسلا |

 ظ ديلع يزع داقف اهحراف وروتن»د يسرق هرهيلع هَبَمْمْس و 1

 لمالك انلس راامدل او و محد ىو ر نصار كيلي نعاس

 دبش دلوثوم هيودروعملا زْئلااَركه مهفت داريا م دعباف نيملاعللا |
 ةلزيمو زاهمواآ اكم ةرضوملا» رك د اهضج ف د ةضنباطم مهيرفاو
 | قتلت 1و اه رجهتجاو ذل غم و اهاخو ادد ١ اناس ريظماد
 اهنكداد نيهارلا تح اماهيتلجو اهتتيطف ةّوَسل دهنيه اربد ةللدانا

 اهم ماالو اه دو اهضفن لا ليبس الواهنف ىرتمي نا نكينال ثيحبأ ٠
 .- | تونند لميكراررقمو دوو هلق ىا انازيب حاج راو اينهسدا]

 كاب ةراشسإلا نكت كاوهتيكتد الدع سال اًديكا قرار لرصل ! نعم تاريملا
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 اوشا دنا سمعو رام

 كير هج ) اهلف ددمان وهذ وولف هوعد اولاّيذ هج تلات
 تشاو لسجل باب ض تجرح سو ديدعرتن اص هلوق صىو رام لاو

 نق اهمرك ولا رضو عجمي تح ةّيك ىف ىماد مك ىف تحض تازيملاب

 المودال صد حور نادلش الووهّميشس عب واول اديرشَتب _مظالا |

 . كلذك ةناييرالو تحوم الل امو واول !نوكسب رهالو ا زينل | '
 - هلكيكاوذنراؤلذ وصرت انين امهتخاو لو ع تدإب مهلا هنو
 ع ردد الهأتب لاله أن رشناو ب ىحان كم هيرل ضاضراو ماطخاو

 ىاريغتاد سو هيلعرتد اص هل هتين امطصاو هداسحاو َلِحَ
 ابيطنرشاوومبعاو م هئسباى امه صك 'ى دب - اناس نئهلسا 1 1 تح 1-0

 ىااناسل دايدزا الم صم ريع ص داما ةلالد مهاوق او عملا
 .ًاهحوأو ناسلب يعلى يصصنق اى رومال انه ىف وبس نبا ٌةدابعر ام الك

 ةواسلاوهداد نايل نيج و وب او بز ءابس نهر لاوعد
 نقاد ير كلذ وكت ةولص ريغ لاؤعو نضل عصا ىضد اهدع
 كافيا تباثسبا ةيائكو ءايحالاو تملا باكو ةروكؤدره جوملا
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 7 |١ 0 طرتوهو ل سو ةيلعزلد اخ صم رص نكي الم
 | رهجو اهب قوهيجم تماس ةرشسصب هؤيالو لسو هيلعوتر اقص لتونس م

 | ةكوورنتل ا مكح هود ةّمالاب 2 قيد! ناكر غوش وعةتالاب ج3 |
 | | اهضديزيسلا هول اف اًركه انامعا دادِباعسس الق دمعوب او

  سجتوىب اولاق يريد موه لبن لا سصلواو صام لوالسو ْ

 1 ١
ُ 
2 1 00 

 كَ

 ا 1
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 ا د

 0 مدحت واوان اطلس جرتظا مرفت ١ اناميا اهييصاد ناريس اهججداو انايب
 | ةدئانرطد او رمال انييمتت لع ردد مهاوق املج مدخلباو |

 ك0



 سر صعللا) ةرابزل ان اهظامل يعبد تلاخت وف زعم
 رياعبإ بل اموبادرائيشس الاّقو نيخار !جراااهر حاد فل لل تم دس |

 مالو عانس دل تبجو تام وبس دج 1ك محب عبس اهلاق نم: لاقي
 ظ مماهفانبةياورا عيدبل ارت 3 ىواضس ١اهييسندلسو ديلعةتدالبص |

 نم ايع مالك نهد سرك موتاهم عذعاوشلا صركداهزجتد ةعوئرم ٠١
 | ءامادقكو ءاجدلو لا ديس ماع نحف ف عش تاعافشلا نا

 اتم هزجاو 2 دعو ىزل ادوجن ماما و ةليضتملاو ةؤيسولا غطعاو | ٠
 مب ميعلال اب تيراجاموضعا انعيينل امبو دان هاو دزهاوهام | ١

 . ةلئالا عواعرو مهلموه نذل ١ ةموث اج زئسو اهب و ري وق وو
 . لماصو فاف هّبحّباَف اهيلارسداًولادتَما صالوسرو مىعتاف| ٠

 ءاتس ايلات لن اسم نيالا نييببلا ص هناوخا عج
 مهَتلا نيمار اداإب ضايع ماعلا نيطع س نوكيفضرالاو
 ءايحلاو وعل اق اضيا ةروكزم ةولّصل اره كلت اولص لت انماد لعح ١
 بلصاضب ا |مركذو سقنلاو ةرايزلاب ظافلالاو ةئلاخياهلفَولارا
 وكضلاةزهءاز ناو ةروكذمللا:ولّصلارجن توملاو لاق قبلا[

 37 نيلملاإوحو زا تاواص اتمنه ومحارهإلةدزلأم ىعق | ١
 لئاصْف رمجاو هلل ا ثيرح هني داحا جز 3 قال الأق هو ءايحالا |

 متداول الع ةىلصل ابآركو مماعفانباديعزح ا ثيدعما كت اولص |
 ْ ُهِح امن وق كوول يعش نسل موك د وعسم لبا ثيدح ىملسو ةيلغ

 ذي ارثسو ةيو عجم الك دل يضف عجلشاشمل او ىهتن د وعسم وع
 | نكتار و اداه اونو كريح تادايز ىةوكذ عجبك تاوكد
 لاش الاو ةقفشلا د ذر عب نيلطعلا نم ةفلم اع ومج ثط وع
 لئاضكو كف الع نيو ومعم هوي لسن و كدحدو كصأر
 ناعامإع داو الالث انضم طافطع لعند بصيت ىا كالا

 2 اف و ىنيئراو نيملاه ابر دوسرو نياسرملارّيس رجل اهيلع |
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 ام

 افرع يلع ناطتو دع انو 00 تاسخإلاو

 ملا ناكل انه هذتال ارسو عر م١ ىو 206 يرسو اهياد

 قادد ىف ةيقظوا ةييسل ىا هد تتعامل ادرج امام منيب(

 اره زعاذ ةلاطنيع قد ءانل اجب أضي ١ لئبصو دي قوعضملا |:
 تافاماهت ب! ددرس دو هنيع توف ومو اين ون فاقرك

 < همس دقوامملا د الرمش بىضْواه ادق اطعإب دا طملا قف يشتم

 0 دطلاو هايضملاوإ ثمملاو طع امهتلا«نورئالاو نولوالا
 هشبل اعلاعا ةزحاشلا قل ناملاو ةمكرلا زج ررلاد خايسولاو
 قاناهر ظعر هيا اوه ةملؤ او عفاش لؤا داححاو هوجريأم ىا

 تدو هنا مرن ةناريمزّفت و اروهن ف ةر وعتد ١ ظعاه دز ىا 53

 نايم داك كلذملا ةداشنإلا نهداملا روكي تارت اجو هتماب
 لاعاةنااماو هما ذازيم هامل وينانكيق ان احد ه هيف دعاك ىلع
 ا رست جامإلا هلردتب امر حال ةمقل اموي نزول ]سود يلم هذد ! ليم

 متنويلبسرلاو ءايِش الال امان 'نهاةلاس رل الغرب تسويريشلا
 ءل زها عق 3 كرو دو ادا ةدوملا ءابلإب باو لعادتاف د

 رهةسزملابد ةيزبل الفل افزومل اوه يمل سم ىلا ءاقلا
 ا و

 لها اجردق عدن ماو لدجتوفلا عوف تئلنحاو تبان نبا ةياعك

 و ل 111 ا م”اقإط#ادمعالا ءالملاورمهعتراو

 ء اشاد اصلا قرتصلاد ةعاطلاو ىيزيلا ما مسا ةبشومل ار مكب تمل ١

 ظ ىلعدنسعبصدو ايوا د فن هد و ضرع هي عبد ابو هريد

 هتبعرد مقراؤدلاو أ نتيِلعو ا هلمجاف دتجر د ف ناؤا ةتجر ه ةتجد ه نيبلع
 000 داؤعم مهيدي اصوصح
 : مر نمش داللان المك نهار ولعل اونم اوملا نويلَعَو هّنحر د

 .نالمل اج وكاس جمالا مالطا زو ةتئام ديلتو راربال هد |
 .|ايزتضال 000 هك" در ليث د رح راصوتمر دم جا يلع : نعل و

 أ

 0 نس ا ل ا ا جب ب



 يداك ليوا هل دم يبول لزانمإع ءاق راو عادا
 ظ تاوزاتدلوف قدم روكدملاهنورقملاو اهيلبم يَ افليفامانهذ لامتو

 دْنَحُو كلذ ا نم نوما ب تول ت1 كلشلوا ناتراتسلا
 ل مر ترع

 نق ونو هنّتسوراوملاءالعتتسالل ىلع انيحا مهلا ةخحال اف شبل لز انه 1

 راهن نياَه اتملاو' ةتعامْس له نم انلمجاو هامل ءاهيف نتارثم ١
 لسور لد إس كغ ان ديس ةعاعساف لوهنلا ماج رباملا اق ارح ظ

 هلسل نيزفاقتساارلاوهو نيرعا نيعضوم ذم هذ قأيد اهمال ناو
 انطسحالنيداحال طعنه اظل دهرك ىملاد اللحن ملك نم ب ٌنتعل عرم هرهتعاو

 ةنرمر ةدرمر ةيهرفلل اهنوك ين هر ةيحارمللف ليما مون نيروتسحي انلعجاىا
 4 ضمد هان تنزع ة تمض ةمازم ثال.طتع امج ىا

 ءان الاعتساكزماقساو هنموحان هرواو هانجو هني ةزويالد 59

 هاري فلاسأو ءانوهزيشو امهوحنوا ديب وارخ نص بوس دش ىدلا

 ص شلال عولطنو الثا اهوخيوازج نص روذسه دو نام ءاوسرفرقم
 معيض ارتباوا ايلا عم ىو لهش د ءزوملمم ذب اوم جداذعي١ يفت

 ذود ملا ءابلاب تَوملاقوحَو ب ادد انش رساكحلا الع |
 بوصصأي 1 حريع وماوم ة رعؤ دابلإب ازه ع 3 با كحلا ازهؤ
 1 قاباطاو لا داترعأل 3 صوسي الز !اهلمرال لامرمو لاسع

 هلل انج انطزو امولع سمو ازالو ييقسا ذي ارى حض نايرح
 هيو ف ابن قير ازولا رم ىّرامل دت ارنمر اشاد دتعاطو ش

 تيار نطل اون نسح و نيمّتملا رف رهاششو يلقنملا 0007

 اما يانلم راد زيقسو ديو ليل د 'لصانلوسر دف اناس وسو

 دج ني ريتمالو اننيرل نبل ٌرِسالو دعبتيامو كعنلا لنه ىلا هب
 0 رص ومجد اريريعر لد ره نال مسو هيلعرتد الص انني 34

 انهن وكيف < ال ليديتلا نوكي نارتو لسو هيلع
 ربلان اإل ارظلا مث عقوسفلاو دلل هاومتدحتو ناىال الع هاف ولإب ءاعد |



 | 111 سوو مع نمش الد 0
 زاتقدؤ ربو فو ىف هرانغ داون .داملاتالمتجتو .برتيال ةنارقحخ

ثشملارب اهي بربر اهل درّجرا راثلا نم جوزحرعب اما ةوشملا رع
 1 ١ ظ , ر

 ا 0 ا
 0 المل ام ةط الارث دره اطلا ,ارعالا: رم اريل دلل دنع

 ؤملاوقفو مهمل نيكو اهرصق نوكو ة: لا دهر يما رة رشالا
 ايو ديررسملاؤلغو اوعداوخجاغف نام اراعو لكل اباصش او
 لثف اف دانك ل ّيقد نكيلف دارك احانعمو ان ًاشاعم ةبسخ انماؤئجب نامالا
 هند ١ ءامسانمس اوهرقو سحب اميه البكو انابجحاو ايه اره لِضو

 . ىاعرلا نامل اهلضفؤ رق بل ١١ه عة اربعة طك عن جو ىلا
 'ئراق لكي حس داق ناعما محي ار لكل يوسف راذاو تراحا اهب

 ماملاهضماتلاف 'نيملاعل !بدان اهلوعي نا ةولص ريَعَؤ نام ناو ؤَحاغلا

 ف7. سزع نؤملاوواولإب قعاف ميكب لالا ند ءاوح امور قل
 ظ ' لأ عو دهن زعلسونلا اقل نو انس انوملاعلاو ملاوش دمار يل ملاعلا

 | عمد يوقلاف ةروكدم اني ١ ةولّصل ا هةده 2[يضملاو َنإبتسول ادامعاو رجع |
 ةجردلاو ملنمل ادترايألا قالو لوحالو اهزءاو أهلنانل ا كل اخت

 :ريشلا 00 اماقملادذعناو قمن لا

 تريتيشلا ضد اوحاوف اهلك هتادجو ةرجاو ال اريل نم ِ ادام ميج اذك

 ةنع موري )باق ةئاركدو نلوملا ةكشل ابشن توعلا3 3 نم ج اياب
 ةحرلا ىنب دلع صن نايبلززه نمو ئل ملا طخ ستان رف

 اهتمرماوح ءاوحانماو هتوبنو ترب وح داايبا لعو ةمال ريس د

 هت دعجنكساىلا مدا جدد ممم رملاو واولادي ضرره اهييمترمروب

 سس الاوعلض سايقلاكو دان اهنمن اهو اهم نوم تاعرها و

 ٠ ةريحاشلاو ءارهتساو نيديزصلاو :نكيتلا نايبلل صادلو ضد ظ

 ظ يتم اول راووتلارهأ نم ناين ةرح يعج يبس انم لاول ام ع وس و

0 

 ا



 ايرركسر مر ججازاوغب نوسمرال و امقن هس د مملاو وبسلا نريضرإلاو
 لاو م رناناطبج زل

 ايل ريم دارغا قوق :تيطخ سورس # ىبنم ماقزا نوصر الات يم دوك

 _ميللا نيحارل جر اايرحهعم انيلعو ةدوزعلا نكس انا هريثع لاك لاقو
 تح هيبمشللو لله ؤاكلا اك امهحراو ٌيدلاولو ىقؤل د لربع

 ني ىف امدائامهحر ١ زئلاو 5 اهزَفو هير ننممافو ورحت ررصملا

 48 رح أ ريمص وكل احورما حالصاو فاشس اهاق و قايغئاق اشر ظ
 لنج ر لآق ف اىزعاسس اريساىفا نع ئسخ رانساب لحام نباو دواؤبا |

 ' ايهيلع : ةولّصلا علاق كلب الوسداي تكون ا د, نزع يره لسى اس ١
 يك امهمحراو ٌىدلاولو طرفعاب دلوع دارا ءايطرادع + و

 دم املسملاو نياسملاو تانمؤملا و نينمؤلل ع او !ريؤض“ف ايبد
 نجلاو ضالا نم تامؤملاو نيضالملا ميجتو تاومال نيم اكسالا
 فالاهنعوتد ضد رش ١ ثيدح ضاظومو ةيطماملا مال الوهترهتجتو

 زيؤمحت ارا زيعو )د اكلا :نايال ازهار ١ اره تايإسملاو نيلسملاو
 تاومإل اووهينم ,ءايكالا مالسال مامي نيِنَشْحملاو تاي ال امانمو
 تالاف نمثل ٌافختِس الامل عت.' ريس افا ثردح نال مرت
 ست اوعتل ف كوشتسكاو باوتلاف 5 نبا يشل اولا ىو دز دو
 ا سم رعس نوسبب هلع قاد !ىدزرس ١

 ةمعيقل ا مو ىلا كاكوه واح رذ الو ١ رم طم نم وم لك نع هيلع
 زفتسازيزضود ومد ثم اعل نب ة دابع نريبكلاٌِى ابطل ج لاو
 ل ةنسح ةنمومو صوم دل لد !بتك تانمؤملاو نينم للا

 اة رزلا ايا انعشاىا رحهيس و 7 اهمد واو ةعب اتملالعجاوا

 4 د ا اج دارلاو

 سعنبل اننصِعن نموهسبو اسنيب ف دارتتو ويانن تاريح لىج ا عملا نا

 قكعملاب :زمزبلا مهو هداوتلا ىبب أقل ادزئطامتلاو ماّرلاو لساوتلاب



 دارو زك ماهي اصور اسالاب رارسالا ل ماّمَتو ضوبلاضعبلار اًناو
 ضعبل الكر ويلادوعو سنحي ءاع دلاو نس ءانشل او ل صب اركذل او نايضالا

 ”١ ةثبهولار١ ارسألا نيقلتو ةيتركلملارازنالاة بو ةيتعلا ت ادارمالاب | “

 رتداؤص تيجاناصوو ١ك ٌدحاول رجل اىروكن قجمالا الصاور كل اربجو

 ف ورمب ةفلوتمو ا ةرئاز : اماارهرلع تاربؤلاب هلوق ى ءابل أو سو هيلع

 5 كتل اس نمر ' جراد عا برز عادتناو كلذوحو داري اب رولاق'

 | ضطخباو لءرلاو زارطلاو وزو سمح ارلاريح تاو هل ةجرلاو ةروزملا
 0 ريحا تيرح عم هت ريس صوملا ءازملا

 جدار فعاتبر ةورمملاو اصلا نيب هيعسؤ لوب ناك سو جيل ع رتل ىليص
 تراه هداؤمر لراس ما نعال ملاو رما ةئادر و مو الا زعالاتنارر

 نفعا بت ظنعيب لاول ءايحالاة رهو موق الارستساو رهاو مز اوما

 ايزو انل ار يون يجارليح تاو مالا ّزع رجل اهني تشاو لو أاهعز اجت 2

 2 | ةيبرالاوف 1 را ا ا

 7 ءيسحأنرلاؤ اناره امركال اعل مالا ثنا لع اًهيفعار ج راو غار
 000 ”ليرصممن فلانا الق تحال وار وحالور ان ابازعانكو ةنسح ةزحالا و
 ىادت اب آلا هلد ' ةنعانبإع بس الو تايثالوا هرمالو ا
 0 ا ل لرب وع

 : حو مايعادل وف لق نوحال سرك الرمالاب د كل تيداحالا

 عبي اهيادسملات ح نمور فانك سدا نوك 0 اهيا اهيلع
 ره ااه ءاد نسشنو ةعش نم او داي او 1ةيرماَءاهّباو ةنخكإ_ماونا

 تيتواهقرو ره اطمتغاك اياط ف نططي تاهلشلا تاقابلا وم اهناو
 ةيظخلوا سياكل انصر وجزم ستل اك 5 , وبدا

 نم اههننؤ هت 3 تائيسو نيا نينهضو هم دف
 ا مس بع سم

 11 1 ١
 هإنآل تال هلم سن 1
 ممل العلا 0

 توتو ع + يب رغب بمب تحي جت ووو



 وهو لضم نه وتس ادن ار تحيل اراينحال:ريؤسرملا نيدو
 | ملعل اقوهيلعو|يشفت ةداؤم راف ءالحل ملاءالف دلو قا رهرينحو ا مهر
 دؤت هلوش اضيا دا نمو ءايعلا ملعا هلم وف هيف هاير قيكر اشم وه
 صالوه )راب تصّتم ف ديرشتلاب رت نم تربح ججرايخالاو أ يرو هتشير ناو شل بو نؤحب مسا ثا مجيد اهراؤناوا راؤنالا
 تالزبرإلا لها مورآمتل هيلع قرتباو ليت اةيلع رنا م مركاو .ئس#
 ولسلاو ءايبنالا زفر إلا لها سمو نمزالاب تبجي اغا دامتلاو ليتل
 امسسازهاموك اذه فمر رمت الع ريض ال او تاتش الها نم ولزل ملا
 راطمالآطق اه جاما اين دلال 3! نمل رام ررغ هيلع صرت ضرالاو
 ةَماد ةولصر اهسالا و تابنل نم اهو اذ !اسذل الو "نم تببنأم مدعو
 او ءاؤ دل وينبت اللطف الد ىرزجتب الذل !ىارحاولا هلدا كلم م اهل
 :هتلخ مط لوتسملازاّدملا هكلم فالو هلامف اى هل لي شسالرف ورافق
 ةقيتمز سم تست ةولصلا ةرهو اسم ناطلسو روح موش رق انلا
 وصم اج ممم ىو ذر يشاع هيلع شو
 اهحاساييب ا ةتس ف تادحو مت ةولضل انهي ىف نيت 1و
 ءانائادلل دز ىلؤلا يشل تاكد د هن اذهل ملا صح رم تلدوت دس عم

 نعرتنا دل اق اهب صم درا صا ضعب ومس ةدمدعب هب انك ى ةولصلا نه
 ًايتوز'ة خس ةثدرجو وقس اديها ه عضم باكل اره علمود نا ليصي ةولتصلا
 يفرم اهدضت ل واصلا هزه نا ارب ابحازمعب نع تق دصن مزيل نيشلا
 هسايرهإلو لع ةرنعكيملو تدمالت ضم ارعسو أذا دزعو ؤملو بانعو طنع
 ىتن عطنا اهني نلادبانكل ا لساؤ اهمضي الذ اذه انك سب اكد ادا ف
 | ةنعوتناوط عينا دابوت رغازهرعبانرنعربم مق وو هتضحام نعب بك
 حونناليمم ةرلضلاهرهل ايف ةولصلا يطب صم مياصم ارفعب عمس ليانعفنو
 ٍباَركلاَف رنتك ميشا جنموملا اذه هتالمالت ضح اهيعضوم باركلااره
 تيلاهتا اهنعوت ولا ريمغشلؤ اهيتيلو هذيل أتم ةزمرجب فلؤملا ندا نع



 مرت ةراص روع اديس يسهل لع |

 د كاما 2 0 اجر هرجو 1و ظ

2اس ديم اد كسأ داعم د ْ
 

 عر ةولضلاذه ليوم سؤ اليم ستاؤنلب ورب ام ارعاى تيس |

 وويل ودا وول ازاقف نولوقياك تاتسحرشس ةولضلا ٍ

 3 ! نتحرك قنا دل رآكوا اهيعضوب نمعواب و هن

 2 هلئاوز لتل اوأر صقناوأ دق اهمنمول عنموملا طز ةزيلتل يع :

 1 زناربعو يشل |ىعكح ماوسم اهي
 11| | لحي دازتم ءاوتمونل |. هيما 0 ا ا و

 000 ةلوقمافلا يطع نبا هاك اكىاوتل ازعباررصم نولي نارقحو هماَها ظ

 هني هؤائيسلا قش اعو ونش اعوا ابضعاهب ف رتواطرشو ضو اوم رانلا اخ

  دمعشو هلاديضتو نننتنإب هرضكىاوانم مهلا .موباهيولبتو

 ةتالنلاؤءابلاوهيمراموا ه انعرو هيلطنو ذإدؤونامو هدوصهم داطغإب

 ىادلّدح مالعمالجالعامِقعاهبيلص ةولتمل انهره اظ رهو يبس
 0 نم ماظعتلاب ان رغم دوس ا ]سو هيلعرتد طض دل رارن ازه م1 م [كررق
 2|. ف ىراتملا]ايق ابلط نم ءارتلا ةقيقح لعمل ظنوك عمر تل اوةولّصلا

 رازملاازه سأبالف دعاوي جروواوعسي يحبوا ارضاحاّبخ هن 122
 تمرسع سذي رحؤ لئاضعل او مزقت 5 امك دلتا أضعت نع مسن ءاحرقو

 ”اعاافعبل قبال ريب نيهلتو ريوقعل اني هليل د احلي لدبح اض هيلع
 ظ يم بايبال دجوت او كإدسا قارا ١ دلوث رنعف أي اويسح
 ٠ مالكل سنعود اند نعزتد ومر قدرتصل ايون الا و ّرجي اب انييبخاي كرنع
 قولاللاب نيكل كير رنج انيك دا لسو لياعود السبل تومرتع
 يشل اوس دز طيس دال موو دب اتاك ةياد
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 قيد موا هللاتثؤم دراع قد الصوت ازمه ولف تانسح
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 .٠

 انريسوء]سمهلا انهو اهللاثم رعت جزسملو تارسح شع ىلص ]كا |
 دمحم نلكرسكربولاتمل ا هيتنملا وشل اركز اةجتلا احن | ٠
 ةيفلالايدوناهب لاو انهم ع اهلضاقلا ةنلاتب جاكي فورملاوساررملا |
 ىسابا مل وموم نب قتناربع ي ديس علاصل املول اهصانلاخالا نعاهلتنهتاد | ٠

 نم ةليسملا نيفد وسلا هد اربعنب روحو رس يشل انعاهل لئا ركد و ظ

 ةلا رادو اش نيزملاوخنعا يحسم مر |لاقو ديعرتم هللا سن ديوي دالب .
 ايا مطتلالرصنلا درو يعين عابتالاو مطتمل |وتريتاو قل !ءلصالا! ليو 8

 دياهلاو ئنل 32 ءامتال الع ءايل ابو دلطتمل لعمل ال اثنا اهم رهاظ كلذ
 طخ ترجو مودل الاد اهيعو هلرا ماقاو ودير ابأ م زرملا سيكو ظ 8

 نه يطع سافلانوسون ساحاول يشل بزل رمش وت ديما ةشلاوو| ٠
 لالالا ميلاف رمال ادلزمو اَنَدَل اكلم ناكلم كاملا رتضمام ةولّصلا | ..

 اف اها ايل امهنييش اكد ةدحاو أى تاق (طدَماع ملام واس تلاد |
 للصَت انا هت نيكلملا نسب ةلصاهنإلو اهم لطخج دل وسم | ىهئم رصاو
 .يافروب سر كاسقساب لستم ائا هليتف أهبب ةؤال اب ايدل امش

 1 لاتلا تزحأتو سو لعيد الص ةطساا ىلاوهف ة>ال !رحرطادزص موتخ |.

 هذ الكيل الم فاتلا كلاب رصسم وكمل تاراهتلا هش سمن رماماورلا 3

 لما ريس كتافل هتءازيس باك هل اق هل ماودالف كال ااًما ئعارلاوه |
 | م رغو نجلا و شقالا ساويرش ابابي دل الع اهتس ايد ةراطيصل ةدايسلا
 مف[ وئلانانهمرها دتاوهتل وكاس خأتملاو مدمتملا وبل ارقربلا و

 «رريلاخرلا6 البو رهورتا و امددع غانا خامل ارهاب ةتيفرماو



 كن ارعا مف لتسيدو ئشلا اذ دز يمل رو غلرهك لعدن لاحوا

 موقلاظاغلا ص ناعدتطامادو نمل د د ماغلاف اوعمريسد د ؤصيخا هل اوكاو
 زالت وو ادهم تشات النريرق طتنيسن موش اياضقل ار لس اق
 ناهض ا . "ناهضصورااهلموواصلاَ هيلاراشملا بل اطلاق ىيحأو اهرنعو 0
 انريسإ آجمل !انالت اهل نواصل ةوارق ]لاو عا كن او 0
 ةيارطاورطاسوم  ىسحل و إ غياوع ىذا د 1

 يختل نيوتسا مسا هلاك داوم 0 اووِظوتلاو
 سمس سرع ]6 دنا وجنت ءارتحال جوت ف د مت ادهار جهت لل
 با اهعب او سوهتنل ا إن نسحل لسودعرتد مرج نيجنو ان ديتس

 : ضل ب نتسلازضلا فرحا زك لك تعل ءاضاهاوت او اهلغا |
 ش دس زجر عام اهلجاد ايطغماو أ اهلا هانحمو ” مدجاباهرمجا اهشعبو

 هزم اريسا[ | ءاييزسال ريس آو ةيزهملا روضه 6 2 الصإب
 ناكر اسف رافال !قفاراشمناو اراهّرْسِاْرَكا هز ّن !ئعانيسلا ىم

 .عقلا مومو هتف دون رك

 قطار ال اؤسرل ادإك "نو ايب نؤلاّسلاركلاريشجتو اهب
 1 اهركذاو اهف ىاداهرهثاوا

 أهيضوار اقل اباهضمبدم ذل ب زيها |ضودو اهقرش او ءايسبنال ارا
 كر نلت داراثىلكلو "ندر فر طا ز صراع اقرا اها ىا

 ررصيئرسفل او لذ )مؤ بييهو ١ك اضن جك موقد لنطابل ا يملا نع
 000000 رش سح رت ةاوهيس لحمل ا اهنع

 أهفرشسا ىااهموأو رومالا ف اسفسو 3 ءاز رلاو بوييعلا ةصياتلا عج ظ
 3 12559 انزيم أ 'ةفياعرفعو 1اس ا نخل اقاَملَح
  امهطرعار لامك الا نماهنعأشذيامو ّق الخال اهرب وبا بيعي اهم

 ةولصات فيرجع كلعرو داهلل اهتنمال كت اه ةلشل او اون هيف ارو

 '| ةرامجللجو رطل ريس ارهو مالذ وكس ةاللاو ءاخل مضدقاخ مخ



 اسيل ار ريشا 2 اهدض انا 1
ملا ةاظايب درضغي ىلا قهمال اييبال ابالو سيقتل بالو 1 1

 امهشلل ا

 نفس اهي دم والا يتم مالا ألو سربلا نول هنولةييسو | |
 اهل اجو اهنسحو ةبسانتم هذ انضعا تن امو زولرع علعرت ةرحب 0
 يصل اركوغيتن اك هما ارق او : ناكو دلك نسحب ايعاو اهردقد |[ 1

 طضلخل ارمال مرطا الر بسشلا ديلا عسي لو ناكر لدتعم ناسللا | ٠
 ذق الخلاف نكرل 1سر لنوم لسات (لزش رانك عمنا ضساؤتو | 0

 سرصغلو |ةدارهال زرجاول انعروص الد يضعال ئيمد قى ار ١ال د ليم | 01
 -شئعالو ررسؤّويصالُز 1ضاءإل و ظانمفالد ءاوجال ,ةيهارماإل »|
 اوطميف اهنعتصيلب دنع فاصتناالد نحو همدعال روح رع

 اها نع ولج و ايلع وج منو مطب و رول ص لصنو رلظ نع
 هملح ماشا مالا هريع ىلا فزمل ابرك أر ال م رزتعم ا رع بقي و
 | حب'رك وتب امو ١ دجيبزعا 0 هتمامم يجو دم مو
 نراابتاوزاكلا ةياعإعناكف َوِبَرن ثري وح عرج طع ضرعا

 لصون ازسو درع لد اًوص ل اضل س مى الذا ىسساج نم روغولل

 نمبقل 1س ىب اوهددن انجن ل اؤعو يال ايلا رجانريس ىلع 1
 ةستلا شع نال نه كلذ ل لاقي مرتع التمن هد ناهي وا 61 0
 رسالات د ذل رينبو ينل اضجوو رربلاوهو شع | ١

 4 مي وجر دبع ساو دل ليعمل المال لص | ل مطل وعد مباح نج
 ل ]لا راق دنا ازهلد هنأت
 طولا دم زا يع يزعل اطمالاو شيلا ةلسرملا
 جاهلا قلاوون نم زا كارلا زلزل دف تضل

 فرز ياك ا هنري نيزز> او ارك د ةربتعم خيم شف د
 اما ويس نضل ميم اسد ديد املا

 ضل ىدسازكهلاقو لم رسل ءاطلارج ئلاالو ءاهد 2 ايلا



 - عرمْولتش ناررلا
 بلم قا 0

 طالب لوم
0 

 لي زارمو ياء ر جياع ايل هدر ابرسلا هم كتيط ْ

 مو هالسوالف :عيؤيلا اهعسو 0 نناوخا
 مره و , هرطلا نظرك ١ ةماشاوأ اههانغم رض و ناجح“ اعمامهت اذا
 0 سيل 2لاسمحلا زجل مالو نوال لعل يملا نيصمو
 ليال ءانممترايدرطل ايدي ما قك اوفا يهل ءاطلاو وتلا اخي
 و الك نيدو ات و ملظملاو اللب خا انها زد رهؤع ءازعم ن وكش
 الهنا املا نيف طخ و سانالا ل اقيدملا ءاتعشل ميما ريرغشو
 الو كل "فخر ةرشعلا] وق رام دوعرع لا قاعد“ ئغرشتاو
 .عقتولا ]لا لايك اءانمنل الوم اهعيضخج كر بلا ريرشتيو مف ماظلا
 كلك للملو قلاش اسال يو رت وقال اشملا قولا ءاظلاد كغ ماو ماو |
 تضم مقلاة ابونا هيرصف هن اد ةامهللا ءاطدؤب زنق قفا
 تاما ءاراداو ءاطلا نوكسو ءاخبتب تلعبنص تا ىهيطصف تك رت رت لاشالاب
 ظ ديا قوم لس لق رعبا زا اه ينيسبحلا
 وايَسالارعرس نعبد سول لع ولاؤسم لشي ةبسانمالؤ آل امارس بي لبْمِس أرد
 "ضي اماتنبوهلا 9 قنصر|ىقسا امرثو مادالع مات ىعولا اس اف
 دكت كيلممب ام ةلزنملاوررصل اف قلبنا هذ د و اطميو ديلا وخر دجوم رم

 لا كرولاوروسولاو هتدا يحد ناوالا هراط عاف لسسو ديلعتداؤص ١
 لغاةتلاو مي مهلا تانج لق هراوج د هاطد ماو دينامو لوسراو
 - نموا داب ةلرعلا تبق ىرئ ازعل المو ىال ىلا تل انرّتس غسولا

 ىادمعو تلمع و بايخوا اول نوكسر ملأ ومب لميس ا ززئيسل اد ددجد

 بيط طف وطعموه وز ريطلا هتك ادهن دو هركذ بيطب ةداويتسل اذ
 ا ناطوسو ديم سانا ,ورل لق لاو هييتصلا د هيكقولعتا
 اع تيلَع ةؤص اهنا الا نعماشسح نب النو قس و يلعزتا ص

 تيوذؤل  ةيفاسق دا ايلا سوء ساساإلاو د ذيمسالا

 1 ديا ينج مسمر #7 جبت 5- 3 9
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 ظ ش والي يدشن را عدو ميلا تم هايم اهتبحاسن اهنا الاجيإ



 نهم وت نم ند ل بيتي ين يم يع

 هيلع ةولل او كوب و هب ملاوعلا اطمن رىهتا ةيلاعةؤص بيطنانم 0
 راد'لصديلعةولّصلا و ثركه نمرملعلا ةجئار ,نارحو وّرسو ةيلعرتبالص | ٠
 نيحاّصلاراهحو ثرداحالا 3 رراز َسيْش مولعم كلذ له سو هيلع 2

 لو رجع اديس يسود !ءامسالاو قياشمل اذ هلل د عجب مدفتو 1
 لولا ةلاق هنا كلام نرش 'نعوربجرزحموبا ذاتسإل لاق لسوهلا| |١
 اكو كو راها زعو رج وعام مها الاق نم سر يلع دتذاص | 7
 غم دو موه ناؤيك دا فعارعاك ناك لاو رىعنا ن البق هلع اًماق 1 أ

 ها م ل ةعادو نبا | .
 رحيه أرب تم رو فرابو تيلص اى لاو اًر مداد .

 لاب اجن جالا هرعتيجديعدألا مارال لد | ظ ظ

 ]ولو هدمغزشما هزه يتلا كلوسدو هاش ها ردع ل 0 - اهولسل ريشة سورطعرتد نيسوتلالعةولشلاف ممتد اور دوعسم | ١
 _ دنع فرش ا نعم راعي طل اح اود ةولصملا زن هل ةيلهسا| ١

 رهو ار عتيسلا نيريعسزعوطف رارلا اهاو رولا ةركصلا التمر عوق ص ١
 . مسي لعرسب قتل العون د ىف ءايحالاو توملاف اهركدو غرتد ا مر َّ

 رمهلا ا عمزيتو سل العبر موفم قمل العو ةداي انها اال ةعمجب مر
 لاوخمو دم ونرابو ةزالا هالموابترلا الم راو 2213 رتل ع[ص

 المو اينرل الم رحت لاو ارم حراز مال اءالمو ءانثادلا ا الاض ني اجا نين :ء

 ١ اي ةوإل اءالمو [يرلادزآم تيعلاو ار جاز ةزحالا 1
 :رباو ريجاه رك ةولّملا هزه ةزحالاءالمو يتلا ءالم رحل ولعت | ٠
 ف ةرحمرح اص ول "نو انعووانّتسلاو ةعادو نب او ىف اههك الا : 3

 فل اني جمّكسو هيلع مدل صوتا رءاهبل صم ناك لا ىرسشرق ىنىلا| ٠
 مردِسزاوكش مال دبرعلا باك ىف اني ود فاك اغلانبالاقو زيددلاو 0

 . | هلالسرتب از مب ؤركلا سم اباتعع لاق قرصا املا نير 3 ا

 [ م ا راع
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 هيو ستي سل ب بس بسب دو هوييدسم, يس يحل ب يي
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 اهادحا
 ' | ىلع دجوام الالي اذ هيلع اهيحاص بنكي ملو ةيلهيسلاةزيشلا اية اًطم
 | ةولشلا مالا هابلا سبوق العنصنلا انه هضداماهيلباتل وول
 ىوعاو ةيلهيسلا 1ينل[ وو رحم خس م معو و قلو را
 نب شاتلس ىونلاز اريد لاثرت سبج راك رث هيلغاصو ةستعم
 | هينلع ٌمولضلاس يك لسو هيلع ولدا لص وين الوسر تل انس له مللام
 ةتلهسااًررْشلاو اك ديلاعزصو هدو هوكرذ رج ]مخ سرهللا ان داقد

 يك كيلَوَو عض لااوسرو ؤطصلملا كنب اّرْس هلا
 1 ١ ا ىو ةفاضالا راسلت ف ]علما

 بفيص ا"امزغمد فاضملا[ ممل! ]عكا 10
 0 كر يسوون لام | سو هيلع هدايا صره هيلا

 : قلتينو مداغو مد فلاسل اجو ابزوم نوكي فلس جف السالاو
 | | ةره ناشالا مرق سوعو ازءلالعم مالا سم مرهق تمم هو 5
 0 ثنراحالاو ات دال ل وديع منن قص وهو السا دئابا

 0 . نوكيا نيلطلل ةيل كيد فالسمالا مارال دفعت الص نر مكرمو
 |[ بلققتملاىا ما العا داو لسو هيلع لص ذاب موك دال دارملا
 جم اًملاو اعني اك ةظوتطج طعم هب راح دما ا ىزلا لرهلاب

  دوقل او قمنا مو ةماقتسال رهو لرعلإب ابوهم هاتغلا زرابلا

 طدارطاصنالاو عبس اهب اهيشم اوم |هيمنص اوم ءايثس الا جامو و دب

 سو ديلع هند ص هنا دارلاو مرهظرس قلل عوج اوهد ادإشأل
 |٠ متيعضشووت ريس نبرهاظ كلدو هلم لكمال هعرسو كلر )مع

 231 دن نمر ل امان دلوكؤ تعال ةروسو ةروسو ئوصولاواتووعتملا

 | نيتي زيضرلاو ةاروسلا راس ادوتكم هنو ربحي ىرل ب التل لوسيا
 | يمر ينس عمال ءابال ابالصا ص عزتنملارادخملاىابتنمل
 بجلال هعهدي لص وج بالصآلاو ماظعو و

 زد دولت ةلْوازه ترجو يكتسي ناؤبلب اك ررعلسو

 ل



 بااشالا ةل فاشل أل امالص الانمطقت رزيش قهترجرو بذا 1 ا

 نحت نلت ب درفت نطب ع نوطبلا و هل ته ْئؤاشلاو لايأ ٠ أ

 ا ف |ظلا ةما هئينأت ةريسعقا :
 ,ءاصم يم ءاطل ايؤطصللا زينل لوب و يزهملا رمل ىاوصملا | ْ ٠

 انستا لاس ملأ ظ

 ةكرمال اوكف يلطملاريمإ عوق او دن امد هبا صصم لسو زيلع

 بلم لا ريرغ نيا د اربع هيباوبا سو درعرترازص ءرعرهو ةضاس | ظ

 بس زشلا انيأر رام عيت مساح يكاد داقساب قانمربع نب اهب | 7
 هللربدزبرورتحال اوبل قاييسو شابملا هيما اال نمد ايطار | |

 قكال هاني تعلو دب سأبإلانه ىلا انهو سامح نب بلطملاربع

 ديمولا انا لوو هرم ا شوتو بشن سو 10

 ممدارجازمعينا اوبس طر يخو ٠ ءارلعلا رص تك د كلذ هند لافي رم تلظملا

 3 وهنا ع رت !ىصوتلا ةريتسعو رافت فانمربعملاباشتالابو | ٠

 داق قره يت دال بيتك رتصو فدان
 مالكر رطل الا نوكي ناإل ائل ايذب وا تمل الان بكيل هاته نبا 1 ٠

 ةرهاشيراحالاوسلخم نسلم سو هيلعرتب اىلسم هن (ىبيزسالا
 هتداؤصتنالوشدل ال اق دنع هدا ىضر هررهىفا نع ىراحتل ١ هه كادي 1

 فدلا رولا نم تينت ابرق ابرق م راج دوز لح ص تشعل ا | 9

 ْ ا ا نم ملؤن ل د, قهيبل اشي اةيدح ل دقت | 1

 3 غردحقد امهر قف ةلنىلجالا يشرف ساتلاف سف اامو | ٠
 نم لعن دب هنب اذ امهينعرتكد اوفر ساّع نبا رع قرط نه هائالد ةق |

 بهشتت ال ارز وموصم ةرهاظلا مامرال املا ةبيطل اب ادصإلا

 ريمعل عزايم تن سم جزع أو اهرب حنبل ال [ناتبعتتا
 . ديل ال و الوسرل 6 لاق نعوم تر وق عجم الا نب تاو عصووم

 لتمعس لايمعساولو ىماوطصاو ليمعس اميه ربا نلو نم قطصارتلا نا لسو



 ؛نءد |طو دعس نبا جوت ماو مهصغلا موس مل ازمغبا مو .

 1 | 3 ةوطياءانبو ويوم ؤطصاو قالا نوب

 ١ 0 ماو او هاجت ثراه ئب عم ىف اوطص او
 0 هلتا و ثيدح نمر اعل 'لئاضم 01 ؤ

 ؤطصأ مايحس امها ا وطرد نر حارا مدا

 0 هوس مرمر 401 نسولمس عازار عسانا نت

 | | قطسا مش هوس رف ضولعسما م اشيل .. انكم قلص اخ انك ظ

 | قلل جاف بطمار فورا فطصا مبلل يم هشاه قب م |

 لك الدلو اعم مين رباو هس او نحر نسبل ططسوإل اورج ا
 . سنة يع لص دتدال وسر ) م لاق امهسع ثتد 'ىدر مخ نبا نغ
 بمرل ١ م داوي صداتخلاو م 10000 م راتخاف قلخبّولخ ىلا
 عاج صراتخاو اثر ثرتعص ضر انخا ءىصم بيرل | ص راّمخارع
 2000 اخد ادايخ نم اناف ماهوب ىم ىرامخاو

 | ةوسيسموم لوسر لاق لاف مهتعودد مح
 | 0 طمس ماعم فانم ربمئجريخرذ انمرصوبب

 . لريرتلاؤأو | عريخف د تكل ام دارت اقلحرس رامز ٌقرتفاام ركلاو

 و سعد "ا ا 2 : 1 5 ا 3
 ا ا ١-0 ا

2 

 | .| هنالرسلاةلاق لطلاربع ريعارب سابتعلا نع دلال درة هيلاو هّدسحو
 ١ لألم قضم واع قلخ يح لل ١ ّنا سوف هيطعرتب ايص
 ظ | 0و ةساخ م وتيوسنالا لع نيحو ذاق مر نم ىلسج

 | عتااضش ريحا 1 1 |
 | كالوس لا6 لاك اههنعرتداىصر سامع نبا مرغ ويل وب ام وهيسلاو قارطلا
 . | مام ا هر سولم شوا ولعل اه هاا و ةيلعرتن ١ لص
 | ىامجرلاف ضالئال لمح ان لت 5 اه ريخح طم اا ننيوشلا لحج

 | ماص عماد اتيب هر ىلع اتي لئابقلا لعب داش اهرح ف

 75 2 - 4 0 4 7-2 بج جُمسوص٠7صوصصوصصمصصاهب»*صمويسييسب وسمو جيا ساسوسس سس وسو جوف اس احس يحسم يرؤررس او سك سورس سو سور جس يس سسوس اس سس 1بورسس روس سمس متم يسرجس سسوس رمسصسس سس يرسم رس سوو سس سس يس سسسس سس سس سطس اس سس سرس ساما جر ا ل ع بعب7وب ك1 ا ما
 م” 93 د دهصمت 55 د 9 5 3 ص 59 8 ب 9 3 9

 مح د حج - هجوم _ . 2-0 نر ا حل 2 < ١

 ١ و - / 1 0 ٠ هجمت 9

 8 : ع ئ إي 86 7

 . ل 6 1 2-90 ١

1 2000 0 

9 0 1 

 أ |

 0 . لاف سود لعزلناقس سالوس نادنع هن يدر مداح نب وبر نم

 ا : : 1 1# 1 3
 و ص 1 1

 ١ اهيا 1

 ا

 انشنبا سل ننال ل كاسل وج نا ا وسو نانا ا عل ويمر ا ع د يد ل رو تل



 ملجيريش ارح نامجت نيش ر ىملمجي ةماح ولع اعل هلال |
 | االاق ماني مهري ناعجلاتوبب معجم الق مح نمو ئابق |

 ليال الجشي رم عسل طاو حبريش رهو انيب مريح دالي مكتح | 1
 نيبامودياو دارت وموسعر ادط و مدت اجو لسو داعم ص هئابال |."

 لق و نوجان مهنا ةريغل ارهاؤ يقتل ةرض نساك و 1312 مبتم |
 ] قيل ايةشسولا ذو وطويل ازمه او هيو زل !ماغال اذلل درىلا دوْبسم .

 ثيرأحل هلم هم ةنامز وها سبزح,هنمرحاو لك داود ادل اني داحال المن 9 1
 نيلسماون اكرم هي اواعءلل هل دف ءايلواو نيلسسملا نماولخت ال ضرالاناولع |

 ملسملا صارخ دل شما نوكيالث نولسم اهيمرهو ميرال قاري مت ال |
 .ءاينح يمحو نهال دا معّركا ناياوغ ل رئاو اناو داياوث هد اىلقف
 مت اعمل داي نسصوردي ةلداو رهو ايا ذ اصوصح :يسابملا هيولا
 تراردال اًورساّنلا نيبن اق ىذ دالك نم ليس ءايلاَلب تيده ىلا

 5000 ناو رشه اننإ ارحل نفع باني موزمعب َتيدكسو

 -ملا ىراصتلاو سّرقملا تيبرفادخوش روهبلا نان ةابشلاقراأ |[
 وهل انخاف امري مال العرجفىلاعت لما تاق ةمجب مؤ داق شلا|
 و هيلعةلد الص اروم از دايس متنا ىره يدخالاىزاصتلاو عسشلا | |

 طالذئ دالاو السوم رن الص دنعريمتملا |هسحننيفملاةىخحمويل |
 اهلّبق لام, بادب تقبو بعل! نيب تاك قل ةوارعلاوقضتاو | ٠

 اقوة لوطا ءابتاو مراجلا لحال اًمعّرتكلاى اة اييعل ل يبس |
 ةولصلاب سو هيلع لصون اجعب انصاب لكرمل بزح نب تايفسوبا
 . فتتت اسم لْمَف اب كلكسا قاريلا اصل از ف اذعل ارق رصلا و
 نعفاهكافلابا اهلّقنو قزعل !كعبتو وبس نبا اه يكد ةولصلا «هره
 ًاسزاووو نسا انيدا اهيلعنو علا نع ةعادو نباو مالعالا لعبح اص

 نياساّتعنيوداربع نب ءااهوسش و ىيحرطؤر كتاانيراه عام |
 لاربع وا ناكلاق دنع ناموس ةياو يوهم هتناىتمد تلم ربت |



 ءابْسيك م لازلَع

 ”ارتسالل ءابلو هب لاش ام ظع علإئنس اءابلطلاعب لاؤشل اك لاثس |

 قير ةيالا ةيلع ا يا يو

 "كف ارسأ نم رم امد اقيفوتو ا مقر ىاامطلد ال لوعو ارح اانيؤيذل 1

 اهكو محا عع + د ةملفتسف لرصم دلي اطعا

 هيلع مند لصوت اعل صد متديلع ناو هللارج لسبلل ان مولص نم عرمان
 ىسطاشس ااهركذ و جلا دلزاثسم لضفاب كزثسا قاوملل الوتد مسو |

 000 نع مالعالا هب كف

 . | ةنكااانهقو ةروكرلابتكلاف اهبقو مدت اموكدف ى١ ناك لاق ىلعنب
 17 ا مللا مانْسنا هضجنولع طنين اهبسح اهظئانفلاف فلات

 | هب ىداذاوذلا رظعالا مل ةلاوهو دليلا كلب امسا بحابو هلوث ىف اكو
 23 مول ذبح ال اره دلت و طعامب لئشس اذاو.باجا

 ظ ةّيررسمامو ةّيببسوأ -تاتشالل ءاَبلا اجو )تماما ايعوب

 يمال نسم الع ة لع ببس دين تنسحاو حقد اىزا تنم [

 - اسحار يؤ نمرجت هن اسحاو هلد |[ ضق ىلا لش هانيلع كن ىا
 تريلا ةزماعملل او اننسلخو آنت دمتَتَساَ و ديطن لكما لص
 ةنامتسال نقلل نوكت لادم ناو ةيبسبن ىا يو اول نين ايفل اود
 ظ ةراشل زهري هلوفد بانت ذطنتس اىذل ا ةبطغلؤ دررق قآَك اص نكمتف-[

 ظ يد دكا هاب يره رن ارول واوا هلوقو الخل نم هب ت تيره ىادلا

 ةروكذملا شارع اكرعلا دكا هل صبي كإيام لعل خارن [يهةلآلا اي ا
 00 اهتسسالا ءابو

 ' رسوادرطاٌرْسَوْنآلْسلا ةياغل امارس عرم ىلعا هلناو نسل ءايك

 70 للام امج رلما ف ةلالّصل ام لالصلا

١ 

 يرانا لوحي >1 دع ١ وجد تلوم واو كسسب 22-2

 5 أ. . 5

 جب ترعاه زرت يال

 ا

 يرسل ب سس بسس سمو ونستع تقوس تسحصمس

  ىوططابارتءانوواعمل نس 7 0 نادل ملا ة لة ِجَر 3 1

 ةرافكو نارينل ات اكرنذو تاجيل تاجر د اهلنمو اكر دىتحسيب لس ىل اولع عم
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 يروج ما اا

/ 

 دي رىهيلع ةد همس ةضيرملا ظ

 م

 ىاولايغلوع داق ا لا كلاس اوفا ءاوعداف ءاطغ عج يعل 97
 لال نمل اف هلو قاما ولت دجال لوعفسو الاح د'قاطم لوععم [هليعت
 ىرلاوازهؤوماملا "هي ومتسل مالل ل اوانيرمائذل اكمال وحن اظن ]عبس عم

 قدس وم اصايل ةواّسل اب انيلا كرهمعل ىا :انيموا اعاشاو عرمب ١
 رضا خال امي ةنافزيغتلاو 'نابعالا الئاسو انقنمو كلاحو ار |يدهو

 اهانمقاعللا نكد احرجو ةتحاجلاو منا هدو نيا و ميول صخاذأ :

 اهراخئالشسا جز و ةعل [نينتس اوا ينقسا اهزجينو ددجاح .زيتساو |

 ةجررلا و مدسوديلعمتد ص ةيلع ةولصل الع انرعو ىدلا كل دوع 71

 دولاو و واول الص مياهريعو ةلهيسل اًويَسل اقرهو ةرامكل او

 2 دالصماهالكو نيل امسك و ميلان دويتو نخل امج قونيعلا
 رابلبابهيربلا لوصلاو نينمل لول و 5 2 كوع داب قلعت ةيليلش ملال
 مللا راسخ حَل] وصوم امو امو اكلابام ذعادو نازصو مرخوملا

 ءاشلاو هنيفرنو ماضقوا لوح رار مهو وك 3 انيلعوو هس اد رار لسو هيل 20

 ءايقرتمو دب انما يي ولت دياشع دة نلفت ان دعو اكليل

 . هتلاسودثمب مواةعم لاك عزملاو ناولارهل نا دذلاروسلا ًانعشاو
 قتيلا طخ روعل نان, ىرطا شل ٠ ارّبْشو ةّيطع نالاق

 لال سلقعب ومو بق هرجبامو ادم ازعزطعتلف رب مهيناروسلاءصبلا ]|

 لوقا اودي يزل نوال ١ تنام ا هيلع ةولظظل اون اَسب ءانتعالاو سو ليلع

 لعملا نب دب. ةنيرتعم جو كلو وكر كلزب انل تن لمائ اًنل اف تلم -

 مو ملح 3١ ةياهسلا جزيخل اوف تطقسو ناضج تحي هلوعنمو
 اكسس اووسو هيصاولص اوس نيرلا اهني هاي ىبل الع بولسي
 مس الوهة ضي دوت عةواتملاب دايعلا علق ل عزوولمعم هبي
 وخلا نو !ةولث !اعوا ةولتملا نمر اهلا لعب وصنم ومكر جو |ىا ضر او شرق نم

 تغآوتسرنما ١ تنمو ىعع رمال كارم روضمر خد“ تيرمأ نمي للعلا



 رض اور رج و اوعي لطمرنق او عىل انمرف كاعد هال ءانمع اه شف ا |
 5 رهو هلا شارزحُت ازيد ةجببسللو ابنت قلل ءاغلا كإتسن هيرم |ونطببو

 0 رانا ظمتوانلهج د لال عولَضلا هزه ركذ نم هرع دنع طق اس
 ذهزجتت جو ايزل ىا انت اسيدل اهيلتو اهراثاررهظكا كتوم

 وشو الا ىيعلا يحب انديه ىج دلسنهن لع قحىاروصنملا كاملا

 بعو تدعواعلاه هي ايف رعولال ادوعرم لات دّمَهُو بوجولاو

 برصولا اًماو هزاحتانهّدب ال ىداصملافت هرعو تول بومول اءونع

 هدايع قوتها لاو دا كهواال اناحو روصسالق هتقيمحرع

 ىاهرتلا سبايا درو ناجرعشي الكس الث ىالطإلا ل عئفلاو
 هداسلىلاصت هل رن هسكب كلك هوخموا دعو فعرض و ادتسشإع

 رهو طال وْربو مهيولق مميت هس وفل سمطمل ىه هذطنو

 هيلع مشقاواهبجراىذلا ئ د امارلي لوا ناوهس مريرأت و من وعب

 قت انه باكل ىلعا ىلاَع هلداو هرب رسلو دقيت وب درك

 امرارلاو امل نيبملا ركب لو عا هللا لوو نيباوهو يدل [ضعب
 | تاءالافريم ا ا ا نيل لاحت دبصرا
 حهساساركر برس حاس سأدوسو ديلعيزن الضرع ان دس و هن آملا

 ام ةراّمالاّ نارقكد ىف الذل ميجا عرسكأ) قرد ة رابع ىسحا

 مطالب ىلع وسارع درعو اما سر تىلع ىلا كا هللا رجا

 3 هيلعروداىص هيلعزص نمو مراّمكل او ةحررلا صالسو دراع

 رافق مسو هيلعتط كصوت اىكيلص ىم ن املاؤا نينجا عرم ناك

 0 ل اةياسإل 6 ننس ادعو نيو كيم وهو مرسكأ

 هلوزروخوتاضالا) لعد اىل ١ادعول اب مرعو للاوا دعو لاو ا ”عولصل وعم اذ

 هكتكئالمو ت تان اضل قاثلاروخعملا ان عّركصم نا العا قكلاو نيس
 هلّملخ سدلت ريخو كريمصو كننو د دللوسدو ؛طربعر جنو م
 يىكلا نجع تيلص' ةولصواآم لص مام قلطم لوعفم لضفا

 «رعدام ني اون وطعب دعوي <- ب و ولا جد لس رؤيا 2



 هني دعت وبر ابدتملا 05:3 تاليسومللا | ١
 بتل لرملا نه تاّييطل اوهد تاجر دل اهرخاو ةصررلاو زوكرأ

 يداّوِغ ماقملاو ةعقدو افشو ذم ارك همانم رووا لرماوف حرك 1
 تسرى انالف ماقه لافش ةَبياَو | ىتساو تايملاوضرم يىلصا|

 انوا تاكو جو دو الدار انارقحت هاشارهفاناازه |
 يدع نعول ايل باو ناسف لعا ركاز |ىم اوا دات 0 ١

 هس يي ءافلإب ميج رنعو هِي 6

 كب اوت لونا قرلملا راسو ةيلغو اولعو ارو اه در ىا هتلر
 رمزا ءاريضلاَنالداينم دؤسجاو ٌةوثوا رون ءىمأو ةركو رفعوا :

 هرول درومملاواارونرول او ءاينم_ىشل ال عحرزأ اوهىلاعت ولعل رولا
 دولا تادايسل اورونلا دوما ابوسلا لاكو ءايص لظعاو ةداضا
 سلال مخل قالو دنع ةرشتنملا هتمش ا ءاببضل ار هونصل !2ريملا تاذ
 ءأيرص هرومل لمجاا رهو عوئمملاو 00 اهتمشا ةرثكل اروب ميغا ارو ءارنص

 اماهمواوض الانا ما اة يف مجلد رك ءاملاو اجنم

 دجو ةونعك اذل نعل ةلبقم سرس لصااره م لوا ءوصرح
 هاو

 .الصوومنسنا | ءاعش.و ىفوق ١ نا اينما كرسمس مم عولطر عب ٌمرالا

 راما داب هيام ضر ببماو لصاخيوه و ىاث ءوصوهام
 ةمراص ةئاقن سل امو عمو راسل "تق و ضرالا هجر ىلع
 1 امو طر اىكل هول ارسل اباء يم مناص رل | نوط أب
 طا باشم هس |ورصخ ناكل ظ رص و ارز فاننا هونصل امس دولا
 ىلسو ديلع رن رص هروب داملان ارراشملاو 00 يتلا يحلل

 يف تلم رود داما تل مقحتد املطمو ا اصوصحةمايقل ا اما هن ار رون
 لالا اس ءاصرومل د اهر اشحن او اهراهتشاباهرود ةيرتو دتوبرشس
 زرلاررتملاو اؤتيب رقاد ددّجؤ او ص ةبقحاو متم اك م راو لعا هللاو

 هي بيرلو طاف اج 5 نالوا

 رونلانييقر ل! العم
 يملا و



 ب“
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 ا نيهان رك وت انجنبانا طمس ةيماشاط ف

 ٠ | رهتعت اواونما نيرلاو ىلاعت ملوث ىلا ةراّسا نهد يل لعفملاىلع
 259 '؟ىّس ىف هلع ص انتلاامو ردي ّنذ مه انزع نانؤاب وست د :

 1 هج ردو هند د هنينمئملا يف ىرتلا نأ سو هيائن الس هل ركام 13

 7 | ةونماةيزلاو :ق م هنيممهيقتلل مل اق هنو داقناك ناو َْرِجلَو
 : اةيؤانشل امودهت ايَرد مهب اضع نادإب مهتيالاد عش او

 21[ واثار درا نينا انيطع انف اال انصتنام لف نس س
 ١ | دبو درمنبااعوئرمانعلا دزعدجز او امهم ثن اومد سات نبا نع
 "| دتحوذو ديولاىعلاس َرَثِيل لج ال ء ازا لهم ىم نعم ءايّضلاو
 1 ءنلعترإلوقيف عامر ادلجر داونعإب محهت ١لاَميق هرل مو
 هلداورز سس امنيا عب سلا نب اداته دخرخأو هب رمهبق اكاب مص مطر

 لمس ون | هضعوتل اىنر هدب ريعس ىصميخ وبا حّرحأو انرترضامهنمب | ٠
 يوت هال زيارخيالاناكن ا ملثاب اخ عم هل انف نيصوملادالواعنع | 2 ظ

 قبلا ةيردصخي اماماو مالا رص بال نمر الا تام ناو بالا ظ

 0 ربي اموسحو ةرييس ةرّيبك كت د ثيداحا لاو سو ديلعزتد وص ! / ١

 دحأ ضهنمام ناو اهي رو هالعإؤ و ةة4لهاة واس ىضساو يهسرعر ١

 دعا دانل ازخدي الز اهرعوملاعنهتداّناو ةىيلا موي ةعافش هل والا 1

 ظ قوة مره ءاض نيس اق ااصوصم اهنعوتب اىنمدز هاا ئ مو رحيم 24
 تريبل 13 اهظعيإ اواو ئىظعو ةنيلرها بايشارّس اهقئااهدلو ْ

 نيل الاوريو صردبلا ١ مدت ار دلوت قايم انه قو رهيتبىا ت0
 هاف اواخر مقلكو هله اوصى ا اولَخَنْرَل ا ككانهذلل ذ حجو عا

 ْ متاؤصو ربع انيجناكدنال مهل مالتنلا ديا يلع نشب اك فصو ىهو ٍ

 ١ ةاعالات اهانه تن نسل انك ١ ايل ممارمإا لس ديلع ظ

1 1 032 
 ْ خش علان مالا راس نم دورا مالا ةره صاهنم نود اع بس

 »و 7 7 تس

 وول ا 1



 ب: لهم بيتس

 ا وو هن ال استخوارزده :روكي ءابل او ءاسنلا
 رغم اهل ا شسلاوهو رو عج دارر عزك و هريع دلحوتس مب 7

 راوي ىدل اكإل ازد ساسإلاو لاكو ايلمت رهو رومال اثر '

 را د ماعلا ة,ناوملا نمسا هلياجكا ا رم

 دنا اماف هللا خ'حلاب ضل ملا مصار ءاررولاو يئس ا رئر ! اهم لمعت د
 ى او اهئال مزح تلربا نكلو واول !ابريزو عمجوا عز اب ىنرا مج

 هربو لنحو م اولاو اىك لادبال ااهْنف وميت زلال 9 ذم ىمطم ١
 مهيناق ةرحاو الا اجرت نادلل ةموىخغمو اوال دّربملا لاك وو ١

 سأوديبتا امو كتيب لضفل اوسنخالو ىلا هلؤتوطو اههاوتخا
 لس الاس ضعبو و ماهملاو دامت حا كر رايتحالاو وحاواو
 نوملاو ةوضلاى انا نوكسو عطا جنب ررالاو ءاوَرا لرب اررا

 هصخو .ناعستر :همرت امره ذم ار هَماو رهمظعا وا مهل مفاد
 ةتيهساةزشلاو اكاد و هيلغ ماداؤص هرعت | نقل ْقَسَو ِإ

 ةتبلف موس دا يع ار ةجرر هالعاو اررد د اهنمج 3 ةاهرتعو

 حرم ينحل او ىلا د ايلا نيب اسال اف لعج ارديأل را دوا الزنم
 ه ارموا ةّيياَع كلذ ىيعو 2001 كتح ل وحدو ةعاَمَسلاوه راّيسلا

 رفوبؤواهريعو ةيليسلا زئكسل لوسلاو انك لحلم نين لال انهو و

 رود ةثزعلاو عبس بار صره د 4 ددلزم ةرقعلا وسلا

 لسلام نيفطسللادز انمؤو هل سمو د[ وا هراآد كنه رسوما
 | هلعوعإبازن رهلضفاو الننم كرنع نيموالا م2 'ه]مجارهللا
 ٠ مهن كماوا مهّيشاف ةد انرلا مولسرعلا ة ةريضح [سلجم كنموبؤواو

 اضحاش كرديزيب ا ادوامجاواو مايك وصوم ىا كرتعأماقم بيسراف
 صضالفلا هزه هريئل ةلمس اولا ون ج أحر هرب بعحي الو بينيال كيلا
 تايتوز صا واذق و ةقلابب املا َنارقجكو قارشلا صر دابنلا

 143 آمالك هموم اورتن رقتني الو اهنملوتمم ل قلاع
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 اعاصوصح ةرايزانتعو ةنباقد ةعامشسلاو ةمهلامهومو 0

 يان زال سر غت امو دلل ةرهاشملاو هليلع وحن وة نم يهيذع هرب

 اكو اوووف اواَراَتسمَمخاَو ةباسال اق ةياذل اوهأب 7 ليج

 مولف امو ةهملا ةءاصرعو ماقم لكذ هيل فا هسشتل قل وسلا

 0  ئسااولتلا 2.0 حاجيلا ةصتامازه# 20 انييه رجوو اصوصح ةداينرلا

 ظ طب كايد ٌركاو مهيلعاوا يلق او فلؤم المح رف ومينا
 | معايده ظعاو نيم املا زماسحاطمّس ملام همعاف تاريح وريج نم اصح
 رادو ةييراسوصع دلهتدرعاامموا نييحلاّصبل اك ءايعل ذتردعا امم

 ةيعلابإلا ارقكوء[كسودف بعرين اهنم تدراو هيف لدعر املابإلم

 كلذو هرغبوعرم سر اكبدل امبولطم 0 وغض ل محا ا هيف بقعملا

 قلتو كرتع ذياسملا م هل اد كلاتضم دالذ هطعتف ايظعو لتهواج

 ظ نمبامف خذببلاف درمل تالق شور دابتملامه الالم ةزءالارانل اف
 كليو ثيداحالا فالح سا صتع ا ميعة مات ةرزبلا اورالالذانمّناذ 3

 جفن !يسملاهو ةفزع دمج اهيوكسو ءارلاقفبو سيزمنب تاقرعو
 نوكيا مك مجم [ّتبجل اوا ست ناتسبلاو اناتسمل اةذلت اق و هس غل ١
 ورز مودا موركلل لوعت بعلو مووكلا هِف وكت شاملا
 ةمتسلإوتلاةسبو در انمزوحاموهو ٍبالعالا ةّتحوحد ةثحاُق ةقيرح
 قالا نياطسو اثرسو هزل ةثحو اهساو نا اذا س رزوم ردصل ايو

 بجاش اف ومو اهنرسو اهتويرد اه العافاهلضع و ندع َةْنِحْ رو دأ

 :ريعلا جنح ا تامر دل ارش تايب نم ةَتصاراهنارغت اهنمو ١
 و ّركو ىربك ون عهوع ميلف تنال لفس ةلباقم ايلع مجاروصمم

 كودولانازال !مرفنابفو اهون ةحردال خل اذتنم ناكم لك ايلعلا جابصل 1 ١

 نوكيا قد داسملا لع روك ملا تاجررلا كت لؤضوملاو ةدج ىلعا : ١

 ؤ لاس و.دزملا تاف ع نم رز دل قمل وح و لاك

 ّ سودزملات اف ضف هلا زافااهفوث ةمردالَولا ةهررلارامل اًياحررلاىه
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 ٍ باجرلا هيل وق ناو لملا تامررلا نم اهف وف ةعدد رلى اة ررلا

 ذبح راكان لنالوغعل تضل دلووو تنافر وو م لو

 يف ههنطلوا نإ اس جاو هتيلع ا
 انمرتشمرضفاو ةماشل ازيؤوم يف مكانس لواد ةنجو ةمايقلا 00
 رج انكو زل داب ماد طي يكول مول اهتماو ىَْس ةعمشو | 5
 اناعاضسوو الاد عادو نباو ىابك اهل انبارتعو وبس ن نيارنعإ |
 ضف ىربكلا ةعانشلا اه دآراو اًملطمؤلوعنم وكفر ماوه ووو 2

 تريماراو نورحألاو تولوا اهب دلي هلوتل لعا هتلاو .انمتعلا | ٠
 ص غض جنم ” >ينعب د كدايع امو ثلببو همر شو تل نعى

 يدعو !ةيبستل طولا ءايلات ياكل اازهيىف ادكهرحهتدن كئاضق

 نيد ملا ريو يرعب | قييلعتلل ماللاب ىركد نزع ه ريع دنعو
 ىارضمل اكن اًصملواؤوصوملا داَوَمَسلا لف اضانموهو داك ادهش
 اههاطتق طارقكف 3 مان اهله الو القومك نرمنتيوم املاالص أفلا
 السور يصر مجان ةلعا دون باظنملو همز از ازبوعب وكن انفو

 ماوصل وفلاررسم و م 4 قرتصلا ضيم لْمش اق رصا ديالا 0
 ءلوثاؤدق رقت ني دجحاو اديلعو اهل ىهيشبي ندي نك ةرايتلا عد املاو هلأ 0

 راما تطري ارق عاكمدب لعرب سحالاو كانتا ذي داهش نّيقتو |

 تممياصخشام ةرضعتو ءاضمل !!سق رعي ]عنج دلاعد كلذلو
 تؤ دفق ءايشالا ئاسز عمل طمو يلج العريش همي طيال الدنا |

 نام! لف ضاوملاق دلو موغو ديه هنم بلطيال نكلل اسيد هلئاب
 هدابعإل باجل هن د اعل رت ذيالا زل مامال الاف و ديْضَمِش

 ار نما رتل هبل ١ "ل سرعو ا : نياسرماؤدوكب نان: :روحزم ال مهن 9

 مول ىلادل وف ركون امك ال3 مالتسلارهيلع ءارسز ال الخ باسحال
 : كيلر جدا رص نيو هسا وفرد ١نكل جريج !ذام لوطي لستات مخير



 ص

 نئزلاسرلا عي دسم يالا عا نموملاكب هتدالاشبس هلع وتب !ىمر

 ايا نعلم تبملا اكسو: 1 انام اش
 نامامالا قعاوربوضتلب ديرا عون العددي اف لاممالانع ندإسرملا

 ش نص رابخإ 4 دي رمت دق انيالزهلا ملكر رماعوباو تلاطوبلا

 لسفر لع علا نسح ل ءاعرل زري اسال اؤامرج انهو لعاةداو مهتم | ٠
 ”ىنسير ميتة بس همازشا انعؤاتش ارلبتيضؤازل ى مغذي اضفنا |

 1 راع رايمسنالاز م هريعنم قفتا ام ىلا راسا ةكعامتتت درولوم |[

 دبل واهتم ناو اتسا اهو مجركاد العاق شل للا اوغر َنرَلا ارو

 بالا ينال 3م ملك اري و فةيئاق لوبحم <. انيذاجل
 كه انلابا خارق هزتولب ةسجملا ٌةّمصلاو نينمؤملال اغلعا اكو هلع

 ا توععو اذكت غل اب ناوخ ةراوصلاو راسم اللف :ضولاب اباسحاماَو

 ماهو نباورغا جرح ماو انك كت اعف مل لافي نا ةْمْف انملابا خو ءازع

 هيلع لص ند لوس تعمم تلاَق اهيع د امر ؤشيداع نع يحد نسب

 تلق فرش ا[ ةاريسن اياسه نيس اعمل 'دزولسزمعبث لوعب سو

 متالتعول نواوِش رانك لف نارا نيس ناقل امور لوتن) ا

 | نه هلع وك سول ابيسي المو كاح 0

 اباسجؤبساموهلل يسكنه هذ عدو اهكاشين كوش اتح
: 

 ةّيروصلا ةجوؤمواهللرب ءاعرلا جارت هنارقحو 0

 ظ 0 يدق مدعو يبول اىدبنيب لل نتلاو عوضفمو

 ٠ دتئيشم :ىفو ضل طمسرملا اطنو هيلع اعجو تلاو ةبيعرتع

 معازللاو م اههالاتتملح د التو هماكعار همالك ةطاهإلا مرعو

 ١ ءاهلارج ءاتلا طامتساو ماما خم نبي لهما سي لهما و

 ال انمعبلو ةولتملا نهركر نمزيك١ رنعؤرل اوق د ةّيلهسلا ننتلا

 0 ةرقاو ءايو ءاهل انج ءابسو ملام نسرتشملا

 0 قضت هكا اه سايح ادت اج هلا
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00 
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 روم عوام انا سو هيلع هن ١ص ةلؤمل اره اصرف حالا عمان اني
 .دمكيلمديهتسانا د مل طو 3 الاقاف ىلثي وباي نلئمال طز اناو

 دنا اوتريراوط دم اعنب ةبمع نع فاسلاو دو اووياو ناوشما دحالا 3

 ايه يزف وه وم درو نزيوحل إن لمو قاد امراف موق ل3022 ١
 دع ناهس زئريجلاف قاربطلا د جرا ةّيِ لج د ءاظن ل سواه رع |
 فموفلا مدقتي ىتلاوه رازلاو ةسو رملازانلا عجن طولاَ» طن رشاد | ٠

 لعلب لاقيو طوتساءرئايحتر ديو ءإل رلاو ل ابجيرول ٍيِيِض مالا | ٠

 الاف نيدال ايف مبانونحم عبتوتم اا ضع تره ييإو رهاولل رماد | ٠
 | مها يلارسرت هنمدى هسا مسن و مهطراق اولسراساسالا3 لاق |

 | ةديلعتت قسوبلاو هلع دز وحان مروي ا جباوا اطْزف انل رإعحا |
 ةوشلاو ازكارئوم ان وضوح )مجاو مط طويل طاعيّمش هما مرق

 ىذل ارهوو اررومزضل ازمه ىف ل ارنعئرلاوهو اهريو ةيلديسلا | .

 نال نارتو رعوم ناىراذيلا ىوواؤتساو قاد اذلاو ميس نيا يعأ

 وعمز | تمس دا تنشلاف برتلل نيدراو هن وأب ناو اهو مكقم ىديلا
 هيمو ابرحامسللا مث خف ةداعابانل هلرق درب انراد اننؤدا

 _ ام انامحارهتلل ١ انهو اهنمسو مفكر 1سيملا نريكاوضلاؤ انك | ١
 . ةرايب عاصر ادنع هلم هترمرو انزحاو هنعاطباضرشو دما |

 ىاا ل وتسازوش ]فلل .:نوكت نا دعت رحا لل 4 ةريخأتو رهو |[ |١

 مظنلر رلافوزلاوهو ةروعما شلازيويؤدلالا ةررم ب هتنست نيام انالعجا | ٠

 .عيربلالوتملاو عادو نبال راوالا تاحلدقامكافلا نيالريساولاوؤ زل |
 نارتو هتلم ىلع رلوتسم اش ولو هنتسؤ ينهش زيي د ىوايتسلا |

 | رسب ال ىح ةنكرعم انيق قلخ او دندبو ادنيب عمج اما هةر

 ة0توزهؤ ةترْرو انلعجإو نيبدب دم ىرايح قيبنف هديب انيلع|
 دل نيحتملا رعاه مهرارلاو دباصءاءا ةياعو ايبود اهليو تهدعت| ٠١

 ع2 امم لس ا دل وسمو

 - دب مقاوللا باروع نتا ايام او رنج ابزحسرماقلاق ل[
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 . ةريلواسرلاؤربانما قي ردصم امو ةرلرلش كامن اا ةزحإلا و ةنيبو 1
 ١ | يتهم اهيراتماؤلا وسجد ملا بكا نسب ةداييش ذيك

 دارملا نا م ديلعمالكلا انلججام ههولاموب ةنيربو انيجفرتنالد : 1
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 مج ع جسبوجح

 ا | فقول عامجإل وهذ تلا مدعو ]سد ديلعوان الص مب مامخال الا وسب لاوس

 [لامشمالا اد ءاهجيل الطمي رش و قايشلا هيطمت ندابتملاهآظل 9
 ١ مل اوو وعبلا ةيؤلاو حول اب ايندل اذ هلال اوايتدل اى هب
 "| فاعور الاهدالا هلو سيعمل ىئالا ناك ناد ةريصبلاو يصيلاو رسعو
 |[ ف يلعن ةراطك هللد هل الصح ناكلآو رلوصح دهاط قارن 34

 : الئاؤنمر ساي نب هللا ريع قعل اح هضمي ىزلاوهو دتيوعن

 | عملت[ سوتلالا سوهسفدو نيعباتلا ةداس نم هَناف هلع
 جنس اننا ؤلالاح هيمن اه امذلكو هوبا اظفامق دل -ونزقو

 رلتتدارص ملاضدال!مصحا او لال جد انام واول ةكل اربعفا

 4 علما لانكا نبع وللا :مشلا لاق شو بضل نع دتبسوكقباسو
 ةواصإع مركارانلاطكا نا ثيرجإع مهلكلا3 طنعانل مَرََ 6
 ازيرا روع ردع نضل و لسو ايلمرتد اصيل بح نكقاذاذ

 ١١| | ضخ لوانرصبلا ةيفد تال ةقسقحل ةيذر اهو هت ةيصبملا نبع |
 07 اهلا رامز مضخم ءالطال ١ةئيصبل )تع وصحت ةريصبلا نيع طارمبملا

 8 سلخلد اووي طميتاؤسونل الع واصلا نا كشالو هداربلا نيمبلا

 | ١ ٠ تدم ةروصل اه فتل ا ىداضف نايل اف اهو اونا تءطس اهييرشم
 رسلان وامو دق كك تسال ىزل للا يضع لول وه 00 بزل و هيلع

 ١[ | قدري ضبو هرييصب نعىوو نم نيب 325 :>ونظلا قطمد للا نعرعب
 0 يبل ذر ماهوال ا أهيلتضا اب دبل" خيتو كللاد ومو نريصب نع
 ١ ١) اضاثراتلال6ةراسالا نهرو اف لايخالو اهو موال ذب اصلا
 | مهاقداو مرير اصيب دم اقبل ىلع ةيوكلا لسو هرلع قاداص الر روس

 | 0 1 تتال نم و اع ال نمل 3



 يس 7 ظ 3

 ناي خلا ها هتيؤ ريف زعورنلاب لزنملاازهب صام اياقساا
 هس ا جر تت نم ميمو ةيؤرلالاكيضعو عماري انئاف ه ا 0

 ظ 1 اولخافاّيسال هانا مركذ نايحا
 5 مرسي امرك ةيقل م نكلرّرالا نم ضف ١انهو دنع تاخر اداق

 دينيس 0 ةاماك اوت روصولع مونل اق هاريازهو هتلزتم
 1 تنأط اولا اااه زها مدل 6 لعد يسب نيج ءاددامؤنو َدْمَم ْ :

 ارو جيزة كلاسي دار للا مهيس فد ف دخان كدب رهيولق |
 نيساشلا ءاريشلاونيَقيرصلاو نيرا نم هبط ع ردا ا نيل 1

 أ 2 ءاريلأوهوازه  خجر د لع اوهام اهيمو اًقيكر : كيلوا يسحا 1

 كرا اناقواؤ اميدال عسك لاجو و ذىركلا هتروص ةرّسابهو ًاليعدس 0

 هحور اة دراعة ولّصلا ةثاك اعيلب اق التي تفلتيااذ داجادرالات ا ُ

 ةزادوانايغةراتديلعؤسملا عاف عظْين قجحاطلا سبام شتس يول
 ٌميرعبلابؤرذ ام ووصل نيجو رلاذ الني موق يدب نط انل اب اقر دا
 سيوف ]يا دحو) ناك هلوق لعام 2اس ارمبل ا ةيؤر ,سهىوفا
 نمءايلوالا فرحا درع نمت ا عر يوفق هياع]صللا هزني ع هاللا

 كو للازعلاو ءلسالا 2 م)4بلو لومي حسو هياعوت وصولا ذيؤر

 دمار كفو طلاب فيو د وصخملاززلا انج ري كلذ

 تيرجف قر اسما حب فغضب 0 .ريدلالاك مدل الاقو ]ولا ل
 ةساوداٌعالار .املوضحامانمو طانقي نيمزغلاب عاجل وار م

 يرض اشو 'ارعاصق ةفصؤ و١ دم ازلا كارتشالا ةةيطكلوص ٠ |١
 اال | نسي ةرسانملا مم صتيامزكو ترم و قوالاهالاث دا |

 ل سلخ الاب اموعقتوت بسد ةسنمل هوه عع جرقال :

 ن اسؤتسلا كيث 1 اىوقش هلض ع ٌومترف د لقب 2 ءاوجالا
 ةبسولا رتب و ليل لوصالاوتمح او سكملإب: روكي د5 د ناَذ يؤيال



 دعو ود مدمس لش يح + ع تس اب وس اناا اج يي ع

 دوت
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 نصضملا

 ل الل ااا ا د ا / نكن لاا ةيسنف 7

 ٠ | ملاحم ]كور فنا اشتم نعم وقحا ننيضاملا لكلا داورالا نسبو دنيب
 | عشا از راقؤسوويلععم لس دب ةاصرل ايللطادمال او أدي ىئادلا اف
 ئارل ازسولار اد نَا دعموح ريوئحد شم عارطمن !الو لاصتعبا ل هي ال
 ورح وحر بسنل ان ربا مخور وثوهد قوالا مال اميقملا ميل و

 | قخرررسمميلاو غب لحرف ل امس لل لعمل امل اع ةياخلا اهيتنال
 يابرزح دالرصم لاين وكب نا عميد ث هارد انلخ دبوخو ب اكموساو |

 انلمتو و زموح ؟يوروند ىلعا هد او هلت لملاك وزعم نوكيق ةناكمرساو ا

 , زوحام_اوق !ملاوهو دع ايا ةرحاولل كلاعب ىضد وح. عءاَقف ر نم
 نوففارتي ع اهيا قد هيدا ةزمو مل او نوعل اوهو ىئق ىلا م

 قار وكبد فعبب هيمو ريو ومر ولحر تأ سم نول لاَ

 نيل ناوبإ م نييسل 1 سرس ن ايبلوهدرييرعتل |نصويشلا
 قيرصتلازهق كملف مهتما اييلنيَيْسلا عابشا ليم اق ىأ نبقي نصلاو
 | اريقلا اسم هارجورع مو مهداذتن ليبي ىلسمل اى ءاوهيسسلار

 ميس 22 ا تر 8 0 ٠

 2 ل1ئل وا: ىسحو ركذ يضريعواديكاتصل او ثيداحال ١3 يوك ذملا
 اف دوا وجو[ نجتب نيب رذمامِيقر ةروكزملا ةئدرالا ضانسمالااوا
 ”اهرافمشوصخف و رحهت دايز وره دادي ونفس نإب مندي

0 801 

 | | ا ا

0 7 

1 6 

12 
11 0 
 د

 م
1 
2 

 | لع شوزي تا العشضو معلا ةيضلإب ةيلاعتاجر دو مق
 مل از هداك الاوز د ب وص القالاو ذّيطع نبال اق لاح

 ا

 |٠ ١ ةّمكل اوسايهر مث ضاذاف انهت ارو اتضتراو هَنَسَف ار نوت

 ظ ظ 7 رم قتال 1س 1- | بلاعؤقازك ٌمهيعونلا م انوكل اعوام قف ) |مسايهنيالو

 ١ | مفتءاعلملؤملا هدان دتو ريكتل ا وؤذلا عموبؤ طهتتتو ه وركدب
  قسرلاو انهو نيللعلا بر رن نىك ةدازتإلاو ءايرإلا سوازعالا

 أ :روكرملارصملا نم و اكل !نرصتل الم اره قرفبكلا لصق نم لوالا

 3ل اهجتباراظف ب ىرتهي ءارتهال اى !يرطارون تع رس رهتلا
 .اهملاو هلوسرو قاب نايالا رمت طارت ال اد دل الّصل ارزوقفاد



 دع سم حمو نوبل وبمن 0 ع
 سيطتملا ماماو جز !ىبودط اى!نشيو املا نسر اف قلك ةارلاواينزلاو !١

 | دنس هيض ارثعاوا 0 لوَسَدَو

 1غيلبتل مروا ةّيررسمامو ميلعتلل فام اب اك هتلعو ىل و لولعملا

 نصديل ١ مطاعم تلك للا جدل هاا مهو ماؤالاب دتاشرأل

 - اًوادماكىق داسر :قويربفنو هتعاط مؤرو د ءايعو هللا ريحو ا

 و 0 هاشرر ابو هعالب اب دترعاام هيلا لعاب اي ] راحل صن

 3 مارح قس ةانموملا,ةككلب كيلا ها

 , '؛ ظ ١ ةلثإلا ور خسو رك لش ماللاب و 2 سمس قدي فدو نسحا 1

 1 0 ظ لاق هسا رم د 70 ةبالا اهافاوا هيلع |

 دماممناملا ىصتم مالك ناو ام خير الاس سوم املاؤ و هقورحةعاج | ٠

 : هيوم هيلع دك ارو رحود ملا 0فلوهو ٌرح وج 2مل مورح 0

 امو لوسارو نيدل !لامم انهامي داما لازمحكو
 تالله هر دياره

 كيم اقاوعمدوم اعلائءاس و: كشلاك عراشلا اهيعض لاو ددايهتماو

 رصثومملا /لرفلاباه رسم اه صيطاو اهيصمد اهّيتا نيييحولا اك

 ليتك موو ماقتساو مانف يملا ماك الاقي هن اق ىومتلاو خزرماقإلا نم 0

 روما ونمل راموهو لتقل اى ان ل اك تاياس دورهرو ركب د اماذا 1

 ظ ماملاباهييزمالاوو اهضوعو اهقايثا اهتماقاوت اخ دموي ةمولعم | ١١
 1 9 ريرتسلادو ريشا همك !د ال وضمر جو وو لعا ةدادد اهيتج اهتمالاو

 35 ولا وه هي طين ررنجل مو رديمل ا ”ىارع وهو ةراهيتسلا َرْزشلا ١.3

 ١ دِلَوُن ومو ءاّوصوبوا كر وج ريرتشلا لكم نرباو تك رولا ووحُو

 هيو اهيبسيق اشم قلبا لاتحاد اهيب ابعالصخمد كال اسد ديل
 ١ تحرو ةضادو ع دحانصمخو 00

 ةائسمماءاَرفنافؤنامالا ىجتداو ةلاسرل ا عب رتحمهيلع هتمْفَس نر موس

 ذيل هلال الا نتن دب ا



 داهوديف ناهس فروا موق دتغ ءارعاطب ماو ةّتعشسلا |
 | قاوواللذ سيفو هرئاذل اطاموهو دلريصعم نكره و تازكسلا)

 20 درس كرعود كيما دتيرهوذلا كيلو اورو لصاروو يراك

 ديدوفلا ذات ةيلا اثنا دار اهئاشروا ندري تحوز رخو

 8 درج ركمف ةزدال او اينرل اؤ كناسحإب رماد اّيلو هرنقتو حفاضوا
 - | ديلارن ناو ىابح ىنل وعملا 1و اوك رول اومو نرحل ةحبات ”ىرالاومو

 "ا نافل هل تال اومفر هنعوطرد رج داتا ذلرابع هيلاون نإد
 ٠ توسل هوتيالوب نوماملاو هل طاولات اك ءاضدو هن ذا ىعفللد
 ' كور راحو اكو دعابىاعداعو بضا ا رعاب آل رجا اوناك ناو

 نادإنع ىزئاكدض ملكل تكلا كتبرل كك راتناكبرط اكاما“
 أ ضفرو هرعت ناوا هر او رع يشل اردو و رق ىملا ةاتشملاب يدا
 ةليدكاعمال 00000 ةىالاو انيلآَق /رنبتو ةيلغتو
 راعملا ا.ر وكوت اداعم رحال 48 ند ارو | كدابع هي داعب تاب

 ظ يضااقبراقال ارو ادا لاو نورد اهل ارح رو ' دعب رمأملازدل

 1 هلل اقصر دشاو نين أمن سو و د
 نينمؤلاماصو تداخلو اما ءايلواب ىلاوبل نالف فال انا
 قصور ئنو ةرعاف و ضامزمف زحل الجو ازاه دع عرش 2
 08 شو ا راو
 1 رحال رسح عصرها ا .روكتلا اورجنإب اثل ارعم كيرلا

 ' 2[ لطفقاسوهو روبملا  هربث لغو يخل انهن دار عاتدالاو طمود ى لغو ظ
  ةمف ومزعب ولسا هزه تركذّولاب هولابكلا اوجد ذ ةيلهسا َرَرِسلاَو 00

 اهني سدلزب هارب قرم رمح اق اولاث هن مارد ع ظ ظ ا
 ١ ام ملت ل17 د داهموارونمولو ا دوهشل اررسم مسا مرههشمايعو . : : ْ ش 1

  0كامهبلف هزاشنمانا ءايشول هله شموع ةولّسلاو زبه ىدل ا4 |
  11ظ ٠ ينال ناد ويشد قوناذالاوادئشلاو هيمن" 0

 ش ا

 ظ ا
 ١

 ظ 5

 + سك 5

 سس جس ب ودمرت سو دمع ع عسا حم عع كس 2 يا هنو دك وص ع ريو سع ف
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 داق اأو اهرهسو دوق ومر عؤتن ناباتشل انفع تاما ذا مهنا 3 ظ

 يو افيحدتلا داملاو نأكساعسارهشملاب تضوملاو جر اىنسعأ ٠
 ”اللوائا ةوبَسل !ماطو لاؤشلا نكن ةملا هيلع تل انت ضحوا 7

 ةلع وعام ةولّصلا هزهررشك كاعتناووممرو ,روضحم هذوشدو |
 هبوبحنإل وس ايكد مالتلاىردي د ؤصم نا تحل ناشد ضمذا ةسما |

 ف ًايامازهوو نعم لاقتخا ني نم_ ببن ةنهوه صال عو دموسدو | ١
 كلك ماومو لفن 4 هلالعو كسو مدعو تدالص دلوقت نم باتكي اما |

 ىاواؤرثمواتيصرهم لاو نام رم زعاص واّيضرم نومك درع |

 رهيلاو ناكيض لا لعن يلمس ناوريزحالاعيرت اهب ءارببإولا ةولصلا | ٠
 تانج رهو هزش وم داري لا مي 54 يريم ا هيكراس ن املا امص م 3و

 وثوم هركذاماعاو عديم لاكشاال ماو نوكش جز يو ا ةزمآوا ايد نه
 أذا اوه مدل رم نوي نارتو ديلع لنشلا نكي ركذ اذا هركدتو

 اطالاد كلن وتكوا ةازلتسال هال ,ي قا دن وكرينملل[ ىلا ابين
 درسلغ ويستاهل مالسلا اماهنمويو حد اتم وطاب امهتلا | ٠

 ذياؤ رروماملامالَسم اركذ اك ل ارم نضل ازمع 3235 اكامو فوزحم |
 هطج شمل ااهد ازىملاعت ودع لاح هد لج رودوتل از مالشماد ذياجا |[

 .طرمرْلا عربه ملاوا سيره ادن ايناؤعو واو رغب سيم ا
 بكا يتلو ةبلملارهبص انمسانيالام لك و _رونسلارىصاصملا' | ١

 ليبربج ]عك ند دقي نيل وحلا كسور مومو نيس لاول سرزعو |.
 رهو قولاؤ ؤرعمز لانّملاو عاب لني روصو حيراب لك ومره أ

 قازرال اب ومره رو تاكيمو مالتلا هلع واين الاطايريفشسلا| 0١

 قسرا يب دههمؤصوانيراه دق هزه نمةيبزلا ةولّصلا | ٠

 | ةعالملع ل تو رهلعؤص و راهاو مضوملا لد سوو ونمو ؤركذ

  دهنارنبا صاصولطمإ وفم وذ الكم دىتملا صد_روضمم بولص )عار او

 كيك المإمإ ورز دب اك داضيااو ريعذ تشو هيلهتلا لئلا

 2 اس ملا ا سس ل سس كس سس ل سس. تع 7

”2<“ 5 

 5 ٠

, 



 هوز دس الذ اذالا عجيب مانبل او ثيعلا (لوزنو فامنالا نراكد |
 ظ أهييلارسوم جاورالاب لع كوم مرا عب حاورا هلق ىلا روبمل اب لحسم ] 0 0

 ا موري راو هداج جايشالااوفطلو توب | 2 ٠ ظ 5
  ةكء الد فرسو م - نراخد امو داتح نراخ ناوصدو 0 )إ

 ' تكتءاطرهارعلصو اط نظف مرا قيد امال نيس اهكد الع ماوكلا ظ ظ
 ةداطيلا عتيج لهو ّنع لدا قه أتب اه نيله أتملاو اهب سكئافلاى [١ ظ 3 ١

 ظ تاك مهنمزمرالالهارابعإب سيعسبلل ا سنبل نايل نم لوهتلاو 2 1 ْ "ا
 ' لها نوميلمملا ماهلهأب دال 1١ ار اسعاد لو ال اد ىماعل او ميطمل امهم "1

 نها دبتارقلا امه اهسدالاو يسن انييمرالاف عيل حاوقسلا | ظ 7
 ةرياسملا توسرها اح جاب مكاتب تعا ساؤع 0 27

 تيرزهلل لإ بس ريم د نيدلا انل هلت ام شايب باىص اع عاما ظ
 ترام ١ | فيدو لاق عن اتساو دنعرمب د د هيلع م رامحد
 6-0 ني)سررملا راهصأ نق دخآ هب زيد يشمل ينزع راز ميلا دج لالا

 جهت :أيحالا 1 تالماوملاو نم 0 و ضخما 00
 اتنلس هو تايالاب انوقيس نرلا انن اوحالو اًنل ؤغعاو تنإومالاو 106 0 1

 راوتعالاو لمحو تذنمل اوشن اوهرسكلإب العا الغانولدف ويسار ظ 1
 نيدو عووسو انسخ نك بيسي ًاونم ١ نذل ؛ليلهلاكمددلا | 10

 اد اربغ نيم مولصو اذه كلذ انين اني مهرددد ممر فدو كلم طنيفابف ا :٠ ١ ظ ١
 ةيضوْش ا ابد طعوصمللا رمهبع زلنا ومد بلاملا 6 سا آ

 ةكاوعو طلعو ناسنماععو [يذلا نمل نت اوم يف تبح مشاه طا :

 ةولصقرلادع 0 5
 ١ | طر سرستلا نيعاولا جراب انعاوب عدو هييط و كنصو
 1 | ميت ةربتمم ا يضلا 5 نكهاط ا ىدتارك سو ديصصو هلازعف
 فورس يلستلو ا رعيائيصلاته توك نا اريك ميدو ايس ءارجك
 0 اتلطمال قمتم نوكن المحلة الاطو داق

 ة ا ىلا

 هب و كو رج 0 نر يعم عحو
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 بار وبوس يسوم كي مر دسم 02
 هسا د باي ا د 207 تسال ا

 ل م عا
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 | عشرا ضيو الرب توحنملا لمحور ماسلا وي ضتقي أ يسب درع نافزمأعلا ةرشابل 7

 احاص نب ماناو بو الاؤ انهلو الا دحولاوهو ةّيحبتل | ينشد اسبات 1

 ًاروكرملا املس روكي نازح فاتن قع الاحريضب هتناف ماعلا ةيشسابملا
 واوشلا نيو هيج مإع ولم ملم اعلا فدع: :روكن ناوازف قزحملا اهل نم
 ىاوليرت ايم اناكازى3ق كرايم ارداو اتيسابلت زكا لسوس

 2 لوح وعل صوفا هل هتداطلإم كماو ب اًمادانح اة[ جاوتيكامهظع |
 ةرايسلا يبل درغو شرالانم شااموهوراسملا روض ولالا 1
 ضرالاو تب و تياونلاو | ٍ

 رهو نمدرؤ رض مم انو ىاتّملحام ددعو امه لش ىاأ
 "نعام صر هلل ١ قئقل امويطا لالا نفر لَو !نم غفل اخ تنا ان ظ

 دابا ىىلاذعو تح ع لرابو مهار 1
 ىتاًياور مولص هزه ر وونص هره ريت يع دكا نيماسلاف خيارا لطف عقليا

 يصل اويل اء[ سا فاول ادع لد عد ىرربللا ىز اضن ل او و صم
 در اكل مايا هيأ قو وربعلا نعيلا اة رقة امل اد ةردنمل ةزدعملاو نداجحلاو
 هاكر د طمكناو تان انا وخز ربل حرا ةناول»

 7 اراه ارشسو اهينحم نم ديف اهب ناوهاشدلاو مسعى ناكيالو

 مدل اربعوبا مامال الاقو هلامئاب هنو الو يزني ةنماؤيال ناوه |
 لوقت سيتهاوجزدفا ءاء دز وصالار راونؤ كحل ىرم ملا عنب دحت
 مدمس للك ال نادال الب لما امض اىلاةيدب نك نسم ةيفاعلاو هيف

 'اروكس نازمالا دجول ولا هحواره ءاعرو هآلك ناد ةلذجيالو

 هت اهفروزئالجا ضاعتكا لي اًناةرْشلا اف ةرْطسو ءوس لك
 ةزنل ]ايلا نمل ابؤلرلا هع البلا نم ضاع نادل امس
 ماب نيبلاد ةيديصم س مكباص | امو ىلاعت لكلا لاق تنل

 :  ئهيس ارال يدا تكاشع دو نع تح قل هالاقو
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 نبوي ليل ا
7 

 ا

 ال 7211فل ةاقعاسلا جادت يدر زد اربع نبك هيس لأقو
 شكو ِضاهلإ] اوس ءاحرق مهتنامال اوم لاو قست م ل اربعلا لد ]كب

 ةناك د جبوانيقيلارعباوطمن مدابعلا ناو ارك ثيداحإلا اهلاؤسإم
 وة :رمالا ف وذصل مكون الأ أل اث كيف اعل امىصعلانماّضقاأ ص ةلخالا

 لزجالزاذلا رمح كر حام صّقتْسم امهيمزحاو كو اندلاش قيضاعلا
 اًشرلاؤ هر اكلاو ءالبلاو شارشملا كبيشم ال نان دسرلاَو ههتوتخ ْ

 ةالوسر لا ةنئوكن يضر هرمون ع جام نبا أ "ا هزالاق الو

 مهلا الاَق شا هحمنوعبس ناجلا كر ابق هلاف لسوديحعرتد الص
 ' اتاني ملل ةزعال او ١ انِرل او نسر او كرف اهلا د ىفعلا ملت اق
 تيتوزيمااول اق داتلايانعاف د ةنسح ةزءالاؤ و زنسحاا ادت ا

 انسلساا مهل | ةياهرسل ا نزل 000 ا

 1 هب ةساما ورك د ّرسزرصمنيتلا فب كدب لاسبب انع بك دافاتيجت اىا

 روق سو فاذيلم ساو سلك فك دب رتش سول او اول انصب
 مرلولازثوارييتلا دان 21 انال نميديلا لص و ملا لوعمملاوهوزلاَو لعمل نحو

 اما اق ةزخاؤملاو تاَيلبلاو شارّسسل ال وزو تانلا لاو
 انزتساردإلا لسد ةرذع رثد 'ىجض عاعم ىمو صوملا حارسُ ف بداشتسلا

 0 انه تشيز قع اىل اي ونومل اب كن ارهكلا يجز
 |ماشس اق ؤمتلا لمس اجوزشلاف كل هسملو نوت 0
 ءاؤ سلوم أب اميتاهيل اراشملاةولضلا رارسم ازهواؤعأ ١ ءامحب

 .ةيروصامةطلإو ةولَصل انه ءازإب نبش دلدحوو 00

 امهلع قوحمن اوم ناتلمهملا نيللى ءاّملا راو ناره درس

 .| اهْرِسََلا ولسا ّن 'انهنيعلاو داّسل ونعم امهيرخا3 لاق ىرامت
 | فقول اهيلع ىاَضو ةىمب مويا هيلع ضسقي ناد ارا نيم اهيلصي

 ىتارلاريعسو رس نمازه تعحس كه مظل لفل اود از نلوقطامد

 ديمس نائموبا ! ةءل ارهروكزملا ىت ارلابريسو 110
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 نائرلافويالولا لما ني ساو نوح نم ةرجم لا سكد دير ظ
 . | هارقو هس ل اولإ راهم وناوي كنان اركدر رئلازلالخما| 1
 3 تبتكورل انهو منع جدار اصمإمهيرخا ةآعلو [ زايتلا تيشسلا راتتا نم 1

 اهسع تنمحت ةولصلا مره“ هذعراامروأرلا يلا مقل طخ اخ 1
 ملوقورحا عا هيلع لد اهدحا ملف عيبس نبأ راس نم اهتنلفبو

 رجوي اوس ويلا قد ادع كاهجو لوتوبخد د كتررّويو١ كح. 2

 0 هر ب كنار رويس ريكا بزلو دلوث لع نجر اربع
 هت بروش اولا دو نم اوكلا الا صاه رس نكد"

 3 وعما فرقت ارو ا انسا امكح
 - ناسؤ عسل نهال ل قشسكن يع نع باولوشالت نا يا
 ٍِب راسم زا نأ نيضلا طق 4 وحئالالتابع نع نوكنا جرا تا[

 -تناسلل الع سرعان وهو 7 تايصنا يس ىلا جول رص 7 1
 ايباد | يوت اوهشا اجه ااه ج اورالالنير سال ا هزهر

 87و نقرأ يام ا 1
 زال دارتلاو كلارك ةئيانتس رخو ماع قولخئانع 1

 ةوسلابؤاا طم ركريجير رمل اليلج3 وا نال هي ىلاعت ةلدا لاس 3
 دن اىلاكل اى 7 اىا أبو رتلاو ميل مطعوحو مسلامَولا | ١
 0 ْ ةنلرهو رك امجبرو ف لكلا حن د كرس ركص وو رح بوضيملا 76

 هنا تدم ملط رسوسحم مسح زو ملف ديدع روعي ىَرْلا ئشلا
 هن زففو هن ايلا فار طع ةينايبس ةوياتل اوايسلا قود

 'ء صو ا كلتاو مع نم لجتاب رارطا ولا ميلا ايسكو عيري اهيلع 5
 1 - | ىظاواتلا اره دايتجت ةارداطريطم ومص اهنم دوره املاهراثا 1

 1 تبأعص ىاسل حمار دكر الجو معا ل او يضعن هرع صد 1
 طقسو ضعو ةياهيسلا ”يندلا ق تسب لاحم امل كلامو لالا 3

 فلشس الازه كير رقو نيفين بازستكاب وانا 1
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 ىلاعد لدا تافص اهبل اولا ةلالييو 1 .ظملا س هلم اي داما
 نات ا نم يبو !لحاع راما رعازخن اورخا و نس عاهل نوكسل
 ! لعايمادعاث تانكملا داجيا اهب ىلا ةؤسلااوه ةردغلاو تاؤصلا هره
 م ركلموهو ةقلخل تنل ايلا هيج كناطلسو ةدارالا صو
 : هل انوتمتلاو همالإ ئبرصتل اذ هيرصتلاو و رمل مىعل ضتقملا
 دادكلل درهاشو مالستسال اوما نئاثل ادلاثتم الاوعضل وال و

 0" 0 يوكو هرم امالاو دوم يهزم دهال عن الك ذئلخ ىلع

 تسلا اةنؤتكملا ةروتسملا : ا ملأ هكراوسا قحيو
 قداح سدح اهيلعملطب م20 (هيله امون

 نجر ا رصرجتولا 0
 باطلا فرم دراو اىسالا ص هنيع فرب ملءاعرلا ا كيدع وخيال
 3 ياو لاك قبرطد امسح ا ايعاب اهدرم لع زؤف وث اهب ئمشاآمأو

 1 ارك مسالاب دلوتس ا اردللا روسو مف دو داون ادوهتل ايها ملعا
 3205905 5تورألا هعاباع زق 6 و :رهلا1َضْسلاَو
 | رامعالب تر اواتلقتساو تاوىسلالعو راتتساو اهبل الغ
 مالمو نكسو نهرا تس جمر نا زعو رماحالو

 / 2111111 مري راللرت ر لف وهذ لبح

 هريعو ]بيسر لاعبو ريرشتل او ضِرمنمل اب ليبضو فل اريعب تس
 ' سظالسال الفنا غنت ادالتسراو تييبوسراو يلا دس

 ضرال الانيا اهعتّسد ىالوصخعملا رجب ذي رعتلل 3 ريزكتلاو ْ

 ا واّدمرال طإندلو الاؤي اور اوك : نازي هيلعو اهلهاب رينا
 قل كاوزمزنفملا ناكل رهو ءاو هجويدو الاثر اىبل |ىلعر و طي دعمم

 ترق هلومل ءامةيداملس الاليم هرهو و ومملار ملا طع ءام دق
 ١ تبلعمافراىتسلالمو ترم دب مالا 2 تمسك نوبعل اىعو 0

 0| فرلاو ةريكذلاءاهنالاةرهرتعنوكتترمأو مسا قنا انه لولا امر عاظ
_- 

: 0 ' 0 
 ةدنرخث ْ .٠

 0 ب ب ظ



 سرالاؤ عي صصوىَّرلا كوسا دللكساو ءاعَرَل اره 21 1 0 3

 ١ دكرتستآتساو نائل تعصر ىزل ا كئسار كشسساو عميتتس اف | ١1

 لقفل هيلا هاطلزمطلا كوجإب كلوئسام كش رع دب لمتسا ديلا لمس اي ١
 فلا ساب دل دساو نيبملارونلا كرد نم كراك لئمملاسولا| |

 فذحو عازم ر كسا ظافر يلد اولعو ناتتساف راهئلا ىلع هتعتم | ١
 راهو كدتمنمو ىزل [سالادوواامهتصرح او ل ى__ووسوملاوؤؤضلا | |
 ىل اازكهو تةقتساف تاوقسل اىلع هتعنصو ىدلا سالابو رانتساف | . أ

 . لسالا ص هرْيعو سييدل اس مسا لف هتمالصح قاشس نيالاث د اهزخا# ٠١

 ١ اهنسدوسبرهلاو حايرلاب نكتسينام اهم ومما ب ل ننتسس اهاهنش أ :
 ١ ٠١ دئكالا دب ءاريراماهيصو ىوطاؤ ديب راسن ام اهتصوراملالع بىتسمام

 ١ | ايحانلسإاب ثيرعوع ىطرقلا لاق و لعامتداو كلديعو ضريبالاو |
 هن بلاس للا ّلاوهو هاف ةياَشملازمغب ص ترفتساا تاوماو | ١

 كال نعرراصوهت وعول اورطا رص دل 2تياناهشاعمو قس لعمال اب

 لاق توما تريلا كوس ادوارخأ جلا كساب لاق ترام -تاَيضسشمللا| ||

 نيكل اقلاَمضلاَدب ءاوسا سوس لكن اهل اريد نجل اريعرجموب اويل | ١
 ١ | ليثيمويجت ونمو دلعإب هلوق ىخحتد لاق منعم سانيا هيف يوصف |

 الكوع ]ةورمسا هيرب ايش الاف هلوحدو هريسك نعدعالمشال | ٠١
 يمل دلوثوح هزحاىلالظاذلِق ارعدتعسو ىرلاوسالابو ملص تلا | ١

 ءايشسالارط تن كانا ان اوم نادايغهللو وكيف نكودادااذا|
 ى اهي هنآ ب هلوقي مالتلاو يلع جون هين نملاعن ىبخا اك

 . تل انزإنقوملا ءاصلو مالم هيلع ردع سيلا ها خأ اك د اهييستوم
 | تيهرامو سو هيدعوود لص اَنيِجَوحَف داوم نكت سرجإلاو نكال اراد
 داحوهد ليسسو انو ددو اب الا هيعمل |ىد ههنا نكي: تريم لوإ#

 اّمم|هرعو زمول نياةفالعلاو تص ا ةضّمكاشي أل سرل ااا |
 ىتسوف ال ارا سابعلاق امامالل ل ءائل ايست د ىف 2ىلعا هئلاو هّسك تعي ال | ١
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 ١ ساخيزوب] وا جشمق

 مهيلل ادلآثسس او ىمجسا رص هو.زروكتل زها نمنيدر اعلا ضخ هيلاراسا ْ

 دلإ ريف امدم نفوق دللذ اهي ٌنوملاث اهطوقس مرعل بجوملاوه |

7 

 ليبي بؤراضرتن طبل اقواز ارب الا نم ناكو درولا نب بيهذ لاق
 3ل سب كنم رقيص راق ةتاراّسإل )ها مح راس !ارهمادلازا
 بلاظعاو كح احلا للا روك اق وماهّيسلف !نا كنا هانعم وَنَم 7

 ةاذرباناريوكتل !ءاوساتاماركل نم رماح دعو هن ريح أن نلد كتبلط
 وكلا هنم نك ةلزتي نم مرد القرلملا دريم وداعالا

 1 ير تتم جس سس ل سس سو

 "| 3 وشلكملا راعال ابو مالشل ' هيلع فارسا ةيببجو ةبوسكملا ءامسالا
 ٠ .|؟ةالشا هيلع ويذولعسم هك المو مالتسلا هيلع ويربج ةيدج

 اتيومالتلاب ةكئالملا مس الن شناك صو تاهاظلا نييَوملا |
 .ييّرملا مالشلإب يا مهيلع [سو نيتوملا نم نيكذمللا نر هركدانل ا
 رهمظع !|رخو نسق جلف ارساو لبربج نإب رامخا هيد امهاثما
 ظ او ىكذلإب امّصخانرظو

 قعب 1 الوح هد ْ امره عئاشسا

 ١ | رسل انج ررسخ ساو رو ةيلوسلا جيشا ا ازكه ور افرو
 | كيو مسا ةمبجفج وكل ارامسإل انمي معامتلاع مجيد غلب ف اروا
 اهباعرلاو ن وتنزل فرو ررعو ىسكلاو يعل الوخو مالتنلامهيع
 11 دل رق نهئؤللاو طياوؤب ثيتارط را عرئاغا لندا نييعيل الع ين لك
 | حراخصواهلذا دا ليكي ل وح ةيوتكملا راوسإلاو دررهفل اره
 ٠ لاقالدت ال دحراخ سه:روك لاوتسالا و ىراغ ع3 الاو اىم اهيموا

 | تيل اق رو لتبونكملا سال اّعتو هنعاج اخ تاماملآلا ءواسلا لوح

 1 اخص 7 سس 97
 0 و ساخن بزحا لقا ره مالشعلا ءاىس الاب رمهيلل ا دوس او معا هتناو

 "| يبمتس2 اظعلاهلرثو انهدج دتساو دلوق ره هلوا نا نسلم
 ىف كلاذوا كسشب اهب تيقس ىلا ماظع اهلى لاش هاقامسا ار صّصخمال
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 اسال رمل ريا هم تملع 2 تلعام كتاد ةةصوه ىلا دتلا كمزلكج كلزنا 1 ْ
 امو مرر ىلاو :ربنمولا ىف ةلوصو مام اءالامو جي مرسم لرب 5

 رحل ام اعوان اءارلع زوال نر اربع وبا يشل الوقايه مرقنو
 مهللا كزشساو بطل او يبمم دراو ءامس الا ص دديعو رب

سلا هيلع م دااه ءكاعر ىلا ءاوسالاب
 طبهاوزل اشيااوناوع ال

 فريسا نإ كو ةيفصو هلل 'ىينعو ضدالاو و اللب نعل
 مسيو إب سوا رعبا يبق هلو ضرالا مجدا ضصواةم والا نموتشم | 0

 كة فرعئزساتل الواعد رالخو ةعدتتاوعدرف لك مالتسل هيلع ءايجإل :

 "هس اثنا م ائصوو مامسا سره دقو مايا ناس ةإيهأت

 اراطصاوا ارامتف ' ساتلا شايل راعتشالا نص ورم دقو ْ

 ندا نموت لاو كنا ىف ااا ياعسل تا ! |

 دع در روسلاب مهم تاو يري نيبانعرفسو الل شد لاعب رتثاىلا

 ْ هيلا ةبزسولا لوو اانا ناوسو ىلا دارك د رق مهزم لع ناهس

 اجانصو هس د | نم نعل اناولاؤو ةيمشلاو ءارئلاو ةيعرملاو لاقي

 هند ارا طعس: ربا زم ارلازاق و ليطمالذ كلذرحو نارولا ءاَرو سرك

 هلت ب ان ة انه داجيإلابم دال رد لاه وتدإ نارعاىوسشل وى

 هارانف مول ارطارع هاهي امل مك هلووت ءرنرماب هادانك ةدادالا| رمبص -

 اههلكا ذيوتعلاب هلج اجل يهاقاب هادانف اهيلكان ويلع مف ع رككاب
 ايدل دات غراقسلاب هارانك كلدو لئمعب لع متعا املك 0

 هاءاشه دو هنعوطتي مل ةريسلا نم دك نا هريس ١ عباونإب هادانف

 نلطلارهادانيف هيشيملا بابسا هلرس و رمرال | اول زما دو دو اب

 لورلاو فال ورهنل ازسمرهشس غنيم اراض ءانصض اموع آف 2| ٠
 مرعاس مث َنيضعإب 0 مادانف
 دل ين الار الا طاذل نسا اكريمظاب هارانف تر وبعل ١ فيلكت ةابعاولع
 نايت دوبعل !هيف ٠ نركض ليتل اش انه يتب يرحل |موجو



 2 ١ الطب مدون : م انام لوطل احوليحس اا لادراتعلا |
 هدماطد) اعد ارامل روز ىيشلا ءاين الو ارهدو اهتشاالف

 ا 1 طرازون وخداع دو اح

 لوط مالشلا هيل رااسل ام رولا, ىسالابو مالشملا هيلع موب نب

 0 ا تا ثا , 1 1 1
 لا نتف 9 ١ آت 5 74 ا محي ا 1

 77 0ع يو دي كرو نة ولا ليقع كرير ل تيشي انا تاجر" لارا يوسي ل # 5

 2 وانك ريؤلازب هريس لا هللا مك نم مرا ةروكرملا ءاعسالا
 يو ىلامت متياىد انّرق ره 0 تاجر يلواعدابملا

 راع يف ف نطل كو نب دز راوشو 0 نب لضم

 ربعرس لص ةوفيسمس ذا عونو ل اكو مالتسلا هيلع مدا نب ترش نب

 ايرانبا قد اربع نياوهعلسا

 لس ننوخب دىإاع :ربذلاف نيوعار نب حور اس نب روح اذ نب حرات نب

 ءلاراسإل بز حربل ءانعما يش ريهارباد مالشتنلا طيلع عون هرب ماس نب
 ش 3 رسيعغ نب كلانس ورص ربارتجا مالت قيلعم اهب كاعد ش

 قو مالَسلا هيلع جول لع ماع أ نهاد داغزب دوع نبق راح نب

 ايبولا امسالاومالسلا هيلع جول لي ماس: نب مرا نيرماعرب ع نباص

 َ | بوم ن يه ايزرلو سما ساب نم وم نياوه مالّسل | ةيلع شاوي اهب

 لسقو لسزع ناش وك لصولانذ طبر ىومسب لهاصوهؤ ةشلتم نونو

 بوبا ادي دل اعبولاءاعسال ايو ما مالّسل ادؤولَصِل امهميرجإ بويا مهيب داك

 5 . ,؟ 186 م شم 78 8 7و

 5 5-0 ا

 ْ  نيقاوم'نلوصرع لموكب نب 7ىد ليإص وع نياوهز .مالّسلا هيل 0
 تما ك اموت ارامسإل ابولشاساوب نما قتق مالّسسل هيلع و
 .ايونمالتتلا هيلع لذ به را يو | عسا نب اد هع
 ديس [هروكدملا موقج :نياوهمالتلاو يطعم ولاهي ال اعيئلااسالابو

 الا اس نيد“ 1 هوس كا تهل تراسل

 | | يصر, ا عنياوهو مالكسلا ةيلعوس وماهي كاعد جلاءاوسإلا ارو وثم

 : اهب كاع دولا راعسال ايو مالتنملا هرطعر وهل نب ىوال نب تهاذ نسا

 كاملا > ناكو مالّسلا امهيبلع وماوغاوه مالتسل ادارلع نوره

 ٠ 0 2 0 اع ْضالَتب



 مع ني]درعر سيو بار 0
 السل اهيلعاطول نار ظ

 مالشل ديلا يلق هارب ١ انب نيرع نب
 امرنا ور أك لجل 3 دال هز

 مالا مههيلعإملخرمهأا :رياوط مالسلا ا
 ره ىرلاز 8 مننا ويطم هانم يق هرادركا ا 0
 اهيا عد قل ءاهسالابو 00 هيلعرتر لصوتلا مهنم وراس 2

 ,امسال ايوشساسا ب ءايدنا صوهو ىّتسا نب اوشا لاب مدسسلا ةيلعدواد 207
 ماسلا مهيلعروكزلادوادنباوهم السلا هيلع نا ىلنس اهب كاعرولا 5 1

 اتكرب نيرا نبلاقي اهذوهمال[تملاديلع ايرك د ناب 2

 دورا زيوه ءالتسا ةيامىدجب اهي دكا عدت مسالا رو
 هالّسناوياع زا وه لشق م السلا رلغ ءايمر ١ مكاعروتلا .امسالابو

 ىف الشله يلغر تع هو ةّيلهسلا ويلا : هزل دق الاديب
 ةرقسللا ئخل اضع ووق وليش اساور حو لس ساعي ءاينا نما وي

 اهتفيرفراه ركب اخ نيارنعو اهرسكب ٌناسوماقلإو ىذللاو عطا َ :

 رم قتملا دنع يسير الامد ل "اسس زل اوق او يضم ادمشاو ظ
 تكسو يتلالشؤلاة دابر رحوت رد واهتوكسو نيعلا ده ةرىجملا ني شلاف |

 لع نه ماسلا ةياكس اا اهيل اعد لا ءامسالا ابو ؟نيغلاربكو نسسلا|-

 وؤموازورخ ثرازنغلا نصاذت غيري نبالاق ع اسعل نب قمسا وبا

 جوك سرا الق حوت عرعر ًاتمرسر ءاوهلبقو م السل !ةيلع

 رهاتفو جون ةترروسالا و 1 هزعره مو

 الاعر ويلا ءايسالابو جول بص دوحمو كر ارنع علو سزوا

 زوجان نسموطحأ نب دااوهاتفو نوب نب سري ىه زيف مالسل يلع :
 ماللل شوب الاي اهرهن نست و ها نوكسبد 0 دك لاوبو

 ١ يان ةداهول ايدو انسولو سكسلا2 ةووايلا نوكسو كا

 لخلل ثعب ماى دو 7 د سرعان كيكو ايورزيق و سايلاوهر 0 ]

 | رمتلاو ربابه هورس سا قب ءإبتلا صوهو .:نائلس نب محا :رياوهؤنكو

 اىهتما ناعم و او
 . طعراحلو دنل نيس روج ساو ٠

 للاّقُش ام انا ىاره

 قى رسؤ ابعتسر :

 0ع

1 
| 



 مالَسلا هيلمميهأب | يرد نم بويا نيريشبل لا ويس ربه ودب وز ٍ

 لموسم نون نياوه مالشلا هيلع وشوي اهيشاع دىتلا ءامسالابو |

 لامووظتزمراللشد لك وهو لبج عجل بلا ذ ةركاش نم خشبه لع هيلع ا 1 :

 اهلعانانكتناكزمدالاَ امور ةرزلعع نالاقو ئروئتلاوسرا عشضلوممم ا

 لمست اذن او دزكسو |ىلاصاربع ناك هّكلو ار

 نايتاءايمبا ردك نمر تفرج سارق عجج جسما ن اللّيقو قنا نم
 ْ 0 لاقل كلل اينو تاسراطال ا ماركو

 سايز نكت ال لنمك ابتسم الاب ماق علا تام املف ءوتساف كندب

 1 و وما اذ ]10 1 58

, : 59 3 95 1-0 5 2 

 08 7 35 -- 2 7 4 ١

 74-0 ١

 / 2020208 مزك هباجهفلاف مالتلا هيعنّس وب ةَيَرْر نموه طتخا نباو مالشلا
 1 ا 0١ ا لام فا تنز رم نوعا داأعر دل اءامس الاب

 | نوماز امن, نامي هتو ناثاموا ناشاان نب نارم اوه ميم مالتمل

 : ظ تل نايلس َةيَرْر صوه]شو اهني

 نيكس اف ندسنل نبيبنل اهيم: هيلع هلوثولعفوطعم]عو لسو دلعي صر سر
 1 فوصل قاروكدملا دلئاساى ان لوغعلا نهد سن نا
 د ريذلاب ةسفاخمزلاىا ام درع كيج ملت !كق لرشسا قاريهللا
 ' سس علان وتنا مل خول دتذي ةياشلواريالنياوصومل الع شاعلا
 00 هفاوناينالادؤغلا تينب ينشب دس ات عاف ىا

 | | ماعيمءاوطاؤوف زوم ةتبات ذقواخواةنيبوعم يكره
 ْ ا اهنا لسان يالالوسب ذل ةطوسيموا يحرم مرالاو

 :اماتهطسجلابرارلاو اهو اوتسااجوحد لص هتعسوو رجّوعفاع و

 ع أمؤ ايالث بيدع عمول ورمدالاع لعرافتسإلا 3 داع دم نكي

 0 مذ حماهضمتؤت ةرحلا نشل فلشخلا ءارلا نوكسو ميلا مطب ييسر
 ] كارا ةذانح 1 جوت ادد اهرسك اهضعبو د كالو اصلا
  مساضلال ماتت رمو ملل اوس را نصلعاق متسا ءاملاد اةيس نا ءابرلا

 | تالاوسر ىشلاوسدل قيد لابجإب ىلا ا |هتيتف ةنيزمسلا افكت اك



 .اوتيزلااعرسناراوفو 2 نوكسو ميلا ها واج راما راحل اى وهنا ثبش

 ايينوكسو داما وجر م دجراخ هلئاس ةعبانوا م عنه 2-2

 ىو : يشب ارصناةبصسو اة رهتم هذركل اور نو دوراجلا ءاماوهو ٠

 ةّركاؤ وبلطلا دز اهموأؤنم رشاد أم.جاهلكركاوكلا ماو ب كك '
 1( ساهزم ةيحان لك واج رشف اهرسوقسإع و ا :

 راهتلاو ماوترا ةتيشعك 1 نىنعلا او نلوم ياني مي

 دلل( ول هلو رز ئكو وضلا : اضن راوهو ةقينوف سلا متلو "0

 ولائي هلا حيض اف راهنلاف اصنا صرف اءااموهو مولصملا فولا|“ 0

 او ريسض رسام ةرهتففلاو هنا ىنلاومأ سم نوكيدازمجولا مولا ٠
 تزد رقرمن ءاىغم كلا مشل ملعاف ىئعب هيف زعنم نركي له
 مونلاالبتيننا هن ثم لسال ا عيبطلاون اهم بكوك مول! وعا هللاد

 اشعاري اثم د اوسلاللا قالا مزولو ةئلتحل اكسال لمس ا م

 ناس سف هل والو فانش ريب مجرهو ركل دج كا ول اورعسلا م
 .ونملاريتسي ار طل آلا يممولإفلاو وكرم ءءاروام ل مسوتبنى ري نا
 ةريزمواةريزتسم هرهنور_وتلا م در بجي هزول توات هلرديشيمو ملا

 تحدلواو اوان تكور شف قا ةرزعملا دل اءاسؤ انكه تك رو شم

 متر اا ذب رس 1 كرحو ثنا آلا نمك ثرحرحا ىلا ل

 متلال مول اهدمدتد الأ وجر امهيصرتن ا خمر وساّيع ربا ىع ةيلحبو
 ظ تك شدداناهيسو وهبت نمنل ةرحاو ةقلب تسلا ريش رالاو يشل ناوقتسلا

 ل اجو دل البيلي اموعن اكد اهتنادجر مشل اراك دسم ام لش ولع شو
 دوس راي افلا احالك نم سيل انهلفطلل ااه ركنا تاهو داكملاو

 اذ وللا نهءاَد ىركسو ةيلع هلل الص ملال وسر لاق هلوبت هيلع لرنيس

 ىلعاصملاا رهاظول اكسال هذ رع نم ازهرتم قلطي ذ نارح الجاف لاو

 ازهزعو ةيلض راح 11ر3 ةفص ره ره زكا د طملتحا ةليلح دع رج
 ره لا هزارإعب داريا الالف لّوالارعاّماو مرسلا هيف همن قاتلا



 دج يزصو كمولعموا كل ]ع درع بز عوصو هيبس دوجو عم ماقتنالا
 ةسيتنماه / ةرورعش ل ررشرل امال رقد ددع ]عاصر 16 رداع

 فالف وزال امجد ااتاو اهيمنع الو اهدعنال نحاتكن او ةيَْسنم |
 ككراوس ةامرو ل عزصو اهي لاقت هللا لعةطاحا هم امل ددمالف اط
 1 اهياؤنوا نازيملا مالم ةلد روح لسو هيزغولل اىلص هل وث ىلع ىووتل لاذ
 7 | اهسحاهت اونررفول ىا ضالاو ءارتسلا نيبام ناثلك كرجل هللا ناصتسو ٠١
 #8 ليسو كابرع هلم غ وع حصر كم راء الم رجم لعلم و يمنا الل
 ' | هير زاونوالوصال اوهاجأ لوصول ىريستسف لاق كسرت ةنر ري
 | ركل اهو مخل ىوجام ررعرئ لعؤصو هررق مانع 5

 ا ا ل
 ل اقئش همر كلؤزل املصا ب انكل ا "ماي دارملا نأ هريغو سابع نبا
 مرفتامالخازهو ظوحل دول اكرر ونكملا الخ لرالاؤ بكام رهو
 | ديوتيال ظوزحملاجوللا كانمنو ثلا بر حف علاق هد ىرحو هلوق دنع هدّتعل
 لريعتساورعا كلاو هنمر ئشنملاعوزمل ا كلذ معي اًماو رييمن الوحم

 ذه :(:للاياب لامها وصادث غلو ااوِهل امون للا روكي ام دعما خالا عل
 قرح ضلمامددعز ل عّرصو ديلوتسلا نون او انهرجتو لع اهتن ١و ديا

 منامي ناسا سال دب 1
 وأ مرار 0 ْ

 | ةقايسولاك سدا الع مله وومم اهي وش سم دكتاوعس ميسو ىيقملا 1
 ظ قل اجب قاسم اللا سضرؤال ياللا لالا سيرتي قلاَح تشااه زم 1

 امتايتاباهنسياؤفاو كتاومس) رن كلر احب نشل اشوي مق 32 قل ون ُ
 - | تحئازصو تاوقسلاوة دعب ةهشل ف و كياوعس ويسرع دل راج وبس مدَعَتي | 1

 ١ ةهضؤلاح ثلاام رركرةب]هلصو نمو وبتسلا نْضرالاَو تَفلَحام ددغ

 | ك3 زلعت) نيمرلاو تاون انهرع نيف ريل روكي هزل طا | 1 ٠
 ا مول ف اشاك ةرسزولاىا ةرمزلا دلوقت نم لاحرهو !ايشرل !مأيا صوت 1

 ١ ١ | مانا رس ومل احوال صل لوعم ع ئلاو نوما شاحب نكعتت ازهيلعؤُت ُ
 - |١ _ رعت ءلصرهتلا هازه سوأزام باعاؤلوسازوك# دررصلل صإ 1



 قايطلاريسل ارجوا ءراوفس ةلارتيا نم تل اسما فلاب تيرم راق 6
 ثيرعاو نإولاديدعدرب ىزل اوهو ضرالا سال ءاىتسلا صزمملاناذشو
 انلزاو ملاقنر ترفل سد جراف ءامركوتسل ام انل ناو ىلاعت ةلوك

 ماوسلانمانلزتاو مو انستسناف < املس نهال اف ؟هل راهراهسلا نه
 ماحؤ انبارنعلو تارال !صاه رعو وش ان نماحاور ا هب انج حاف رك
 نم ءامل الس جلا كمن هللا نال اف امهيسصرتد !١ صر سا رعبا صريتتلا واو
 م نر عم 7و ةىعللاررب ارك دبر رايس
 2و قس واحلا يع لذ معراولا انا راتسلا نملك باهسلا نم مآ
 اجعل : او ندم اح نع جافا 3-5

 اىتسلا يبت مذيالاهللاهن هضومف عك ث انيرلا ءاوشافاج يح ءاعملا 3" ١

 ”فيشيح هللا هفوسنيف نسا بزسونم دب بت هاطرتف دوتسلا

 لعل دروس البا عسل الق هنااا ند عياتم نايس خلا 0

 ماحؤ'نب نباووهجزتلا راغل اون :ن ىذل اوهواننلا هيف سس ال او ضيبإلا
 22 كريما اىنسل ااعمطملا هقتشءاىتسلا عرش :املالزْنن لاو” ةمركع نع :

 | قرالاف ماكل اةمرال ا بايد كدض ىلا ريوق ىيعشلا صويشلاوبا
 ري الص هند الوسر ]اق لاق امه ولد امر اّبعنبا عاضي او يعاو ءاهسلا نم

 مدا ال ايكبلا يرومانمكال د لايكبإلارإم سائق تنال زا امرآسبو ديياع ١

 ةيراجنفل م انلج ءامل اوم املاث لات هلل لاق نارام امل تاون[
 واو هّيلعرصرص مري ىلاهةلدالاو راع دنع ول ا ناف داع مون
 يشكر ال اقاقب تنازل عزمت ىاعتسلا م قد ال نااملاق اق ةمركع صانختا|

 افالحراهتسلا سهما ل وزني لومل او يالا د ءاهلك ره ول نا ملاؤو

 كاذب لومل ابسنو نمرالاب ىزل هل اىرعصم رك نانا ربا لاشامل

 : ابنلاديف نوجد نامز اف ين ارتب اسس كزمرااجعا هتداو ل زتملل

 ان ونص سكلاب دب ارعا زوجو ىنبم لضت ىلا هنف انما 0 0
 ءاذلرتن سيموت لو تاب يوتعلا ليون طال يضم

 يورد موا ين ١
 يكل دحر رمدل رت

 اي ازا ضرر ١

00 



 ىنعزارل هم 01 00

 رع ل ارارلاةدوجو لل زمارعالاهرهاو جبل س تاقواخ ا اع ىانلاو بر
 .(ىضتنسنوولا ةىبس اهم ار املا لاح هللا اهضلح نم انئرلا عاناو

 ةنصلا اوال اهيل ذا س اينول عقم علقو ْنِر داحاإلا خب ثن ءاج ظ

 مدام لاش طا اهدا سوح ملوي مال وممام رحاور بال
 10 هلّوعل تغير صال 3 نهاينزلا تّملح موب نم هلوث ث مالتسل ا هيلع
 مدالمالف واو دهام رو ازمه هنمإل احراص ةيلع مرن احلف عون ال 3

 مهلا ةمدعلا اينرلا مايا سمو لك ةوعلا مونملا اينندلا تن تلح موي
 و لاني ىا دك قيسج صد رمل العد زينل نيعبو ادد ؤص
 كذاضتاو د دوحو تارا صو عم هزم تل د اهب لاح ناسإب دس رس

 قلن اهيلوع نابلاقملا ناستلبو ا ةَيِدسلاَوَوَّي رجول ا اها ىلا تادصب
 ودي نتشلاوحورلا سلال ال لطاننالا ءرمول] زوو كزايسو

 ' ةملابر لت ك] نوضو نكلاو 00 اردكألا قاربكا د الو ناب ل كحب

 ةمامقلا مويا انرلا ملح و ماه روبئوس وا هاك عما

 ْ ا اد اروي ز1ؤئسو دار اعرص للا ةنمزلا 0

 ٍ اهيسنو اجو عد نضو دا 1 ةعاطّشؤامخ

 : ديس اهررمإم ىىيعلا وم اولا ليك او يشمل ا زؤشل مهشمت
 ل وراهم ب ا ملك مس يو كالا ءرضنل وعد نيسلا كرولا َعْمِ

 ناساإلاةوشلا ]لذا لاثو دربلاو عورلادنسضنلا ةوسلاكر اًشسلاف و
 مشل اهتمةراور املا اونكتتو ساس ال5 قوالوشحلا | ايد تن رخلو دزمو

 1 ىوهل ا اهنا اهرما رالف اهتَمِضَحَو ءاهرش لِسْيَش ناوحوروهشلا

 ام موي لك هرم فلا ازك درع هيلنؤص حالكلا كابس هزم ايام يجو

 ْ انتسباالا دا 0 ا وو ا

رنوفطني ىا ب :روظضلباموهو لظمل يرسم افلا
 َ ١ امركاف فو ى

 | ١ ناضالاةرشلاةونلا املا هراضالاا ذكرت ةرضلاسرماقلاادرونم



 00 تن سراحلا .-دءاشب 2 9 - ورا“ يف او ن0 دي ه4 را

 3 , 2س 7 4ع 00

 ملاعب لانة وس وسعأو ةكدابم يس هده ىرلاوه ف سفسل ادا | 1 ْ

 اهوا طهضراصو ورش و ايست نارتو اهدلو ةق انلا لسمو ١
 دةيداس باهت اديس تغطيس هلا ةرضلا مو لاذ ةيقلا | ٠ مودطاازدلا تفلح مون نم وعم ,ذ نمو نيس قواوهمق اهسقلغ 00

 دق نوي داشأ نادال ةقينات ام[ !كورل
 تقلخ مويوم ْمراطاودترهراد ب تمر حّتردو ةيرزاو ايددو اولد

 ام مدع ريع رعزصرملا | ةماعلا مونلك ىف ةعلا موي ىلا اندلا 1
 ال ناريمفلا كذب عابلا هيلع ثراث تجاح ىا تيه ىذلا كا '

 صشلاقاس نم بّمشتت امزهو يضلاب ىفع همت اصعال اال ناب نخ
 افطعضحلب عجورامتلاد و اروالاع ناجشالاو مهلغو اهتم اكد

 ناوي سم دمر اؤع ظئاعلا فر جت ةلفام تيهام هلوث ضام وع : 1

 مو تدلسال يديم اك كلذ هرثعو دايملاور اال او بارتلاو

 ى لمعلا مولملا انيدلا تولح

 ةّح دامو لعوامل مويا ايلا تاخ موس ءاهسلاموخخ | 9
 يملا يتلا وام ءالم نايس عصولصرا ءالم رج قوص هللا 1_0

 ةيضسعس سي ضان ف دارو تع دو تلم د اتق او عرج ىرْلاك ظ

 وكت لقيتو ذتددتب اهيلعدن زكو لامن هنا هلت هداك كتر 00

 ةفسق و اهدا ةددعب دتاعام كل اًنااهياؤح ةّيليلق نها
 ودك رو ستلعتساو اههسق مرح ىمل أن تلم ايو تعسو اياه لب ظ

 دميزعواولابزسو ّذ زي قر لصملل ”لصرهلا ائعب اهلك قفتساو ه[قتساو إف هآقتساو وفا
 كلك يفر ضو | يقل وصوم ا لا اعلا انيصلا نزح 520000

 ارايتصاش انهن الإ عساي نا ةّيررعل اذ روهنسمل اع كراعجل !ةظراب
 اراشماراتل اهكرؤف اسكلاو نيد دغسلل اذ السك دره يلوهد دوم لاب

 اضدابإوصلاو هئلد ذه المولع بول مالك زول اوي ويس لاقد هيب |
 كافانداموح ةزنعملا' ع سات مما لامي نا 006



 ينييججا مس ع اخ يس رح يي ا

 "مهداه بس_زج

 عديوج د ل

 دعب هّيلاختناامو شيرفلا ننسلا نم تاسلب ىلاعت هللا شاهنم ةمالك| ظ

 35 هلا

 . ىلا موياكو دول امونملا اينرل اتطلخ مور نم اهجوم د دعو ا ةدراخت ث

 نا

 . ةعبسورجب ف تيل 5 لاهل ذاك لتعلا ةيخا سار تدكم ا عجن وكي
 نايرعونامزيو ناتسربطر جي و رزطا رج وكريم ةعبسلا داك او نجا
 ىذل اىااميناب صاع اهتداو بوم لارج مور اربد مىلقلا جد

 : 9 0 مبسم 0

 فا بوجي لاق د جا رعاو تالا طيالوا ب لومعم رع رجال
 تايرووريلا ناوبراورملا ةئاركس نكساف دّماعل !ىلاش د اًولح رك

 ةسقلا مودل ذولا مولد اوب الا ةعيسلاو ىا اهم املا نامزرلا
 ىاتلراي ويس إلم «رعرو لعد واولاّرَصَو :ئساوو لضرملللا
 ”سلامرلاو تاورلاو ناّيحاو ءاملا ءازعا ساهربق امآك ىناهءالم ام روع
 هن! اطاصل ترزوون َتاولّصلا نهاه لافام ررعزا كلا يعو
  ىالمو ندم تايشايهربتمملا شل! ضاهرتعو ةيلهسااةَوَشلاَو

 - دائرالرب نوكيببصتل اكو رنيضعت حو هلم وهضعن بضنو
 ”اقساينفلازيجتلو انمرام هانسمو را اهتسا الو ف انمالا اق نيم مآ
 ليج مزصو ملوازش كتدرق م تلَقاو تلغ ام شق وان درع

 مولر صوف رار كت درو ستلقاو تلخاتم كراج وبس قر
 '| م نهقواولابصووللا ةرشؤلا مهلك ق ةمايطلا مونملا اندل اتّملخ

 جباوماد دولا هيض معو بننس ةرحاوالا وللا هزه ىف اهرعبام ينحف

 ناتلاوفب َنيزمرال[عتسم قومحلو لمزلا مدع غوص مهلا ةّرم
 . نساوم هلوتوعم سرعاد مسا هس كب و اهريع و تسم اهي ١ تعج لوعصم مسا

 رام صاح لسمواولانضوطممهلهسو درقتس اهنرالا عدو أيد
 يعل امويملا اينل الخ مون نماهل ابجو ليج نم ضراإلا صا مهتسلاو
 هأيسملا طالت ابا نص ادرع نجعل صومللا ةرم فلا هون لكو

 ليسا وهف درع أهرحاو 3ونملا] الا نوكسو ةلرهملا نيعا 1 1
0 

 ا تسملا 55 ظ
 4 مج

| طجف و زرعلارتكؤماه دفع مدللا نوكسو ميلاسك
 



 ال جل[ يكل وجلاح نا رهو ١ تلقته نط 2مم د و سملاجتع -عخ ١ وح سامع لمس ا نا صفا

 ٠ | هاراسملا امومتموا ئاس عموازاسملاننرحاوهو ماعل اًذنم لصإووملاب |.

 ميما ناؤلاؤو ةيدر ةغاؤ لا مام ءامدانيال داوملا قو ةحئاملاو زن
 هوم ى زاط ءاودج احا مازهو ديار ةئاسا ناو ٍنارعارح
 تالاف اوركتم رهو انها اخونا ناكو مذ ماللاركو لاتحب
 وع رملا ايلا! لمصأو رريو وزفك ئل الان هز نحو احلاف ازا

 باطمنما دار نازمجيو اهلضنؤ ل ىللاو اهسشنؤ ةيذعلاب اماطضص اهب دارا
 لاق بشنؤولار اه ال اذ نويعل اق رطملا هايس دب نعل و حلا مقي نعلا

 هيف اهنازبؤجن لب يطلتغال علا و مطعم و ةبهايك لملت يف ٍ 7

 سمجالنايعالا آلا 1 تير و السل .م ا انهو ةرطع نباذأو :

 | للا معلا مود 2 همايقلا مويىل ]أي ”نلأ تطاح موت سم ىهنا

 ظطظٍظظٍ_3 ةييمسسلا زا دطحب نْشلا اهطمساو زيدل انصب تيب تن
 لكون اجا لمتسو اهرنعو يلمس ل زا ىيوضل! طةلخام د دع

 ٍ زا اة صح ا دع اطال

 الاورظملا ف ىههاظلا مق و انيصرال (رفتسموف كضرادجرىا نيدح

 دلعلانهزيضرإلا يحرق اطم ل نب اطم ل ريوهو هولا لومي تالصال اف
 1هنعو لحن نيلّصْعم ل دباه# شرعا لد'و اهيمل اذاو هر اطق ١نايثعاب ظ

 كربلا ل يذوطعم هل ابجو] رد نيد لولد اونودب اهل هس ةيلع و وطعم

 وكيل لنآ نزوزنملا نأكملاوشو داو ' جاهتيدداو اهييسرمورل !كاثلا
 ضم قو ةيلهسلا قوس اورشبل هب ادارغر اضالإب (هقيرطو ءاه هيف
 3 دواو رجب زيملا ري عيؤ مق ٍمقوو وحاظلب اهف لو عزوعملا نم
 طابا عتاب و يع رامعت "هداه ار واو اهدائواهر هسا

 00 نهجتواصلا3 تبائوهاناد دطوتمس ىَقِلاو مل ايف لعد

 أاهبمافم ةراغاواهرهاهماعو حباب اهعوزو خاف و دازالا

 مركزا ل فاهرمح ووعوا[كلعرئاملاتناآيماب َةَبصاَح ذّبملَح ىرلاىاام بيب وا قا

 اهلبتواهم وجو اهو نيضرال آني نم تراوو نغملا نم كذام سنبخ نم : 1١

 ل !هرجركزامو_ىلاةقرثمل اوهّولخام اسما موفففملاف كلذ يعو



 ءاىلا سو ةكطع مرا اهب
 5 سس يي ,

 ىلىراح (

 ولم اَس ةماءامك رو هيف ولاَ او وللا ءازعتؤف :نكامال او دالبلا دارت

5 

 لورا ؤ امإئفرامومامهت سلخ ام درع لوف مام تنك ةةإخامل !تاقوامملا
 :رايب مامر ورب اهيبو ةْئيْس و واهلطبد ؤ واف هتسلام درع هلو

 اهفرجاامنايبل نم نار دتجتو اهيلعةووطملا ةيئاثل الو الو املج ام
 | ئتكا لب اَينبما ردي 0ىلوالامو اهيلعةؤوطمملا ةشلاثلاوةيناتلا

 ل ٌوتؤلو ئونْرمَدروكذلا تادورمللا ف ةسلخام ديعداركاو اهمسسك
  كلإلملاو ارنب ايلا نيطلا هلقوهو ذمه لارا ميملاوْؤب ررمو ءاصح

 ءاىكخملاق رق ابلشلا يطل اوه ميو اعل َيعترجَو ديقز مر الوذلا
 1 هروع هاخرل اريسج اسيل ماوعل دما نه داصين لا زمرال اذ 2 نّوكبب بس

 'اصيصخو١|صريضتملو الامموعت ةجحر ردم راس الا هزه تناك ناو اخ

 ١ | ديسيعتلناب ءالاة لقد لالا, زن راو رضش رد اه الو اه رك
 | لوالاملطنل نوكتزمتفق دليم ةروكرملا هايملاوا طّمنف تاناويحل نمةفدأ
 دعو سالوؤتل اثلاو ةشاثلا ادن نم ةلفئ لور موصعل هب ريدا اماع
 مرن سعال هرمخأتو مت هنو فواد وتس مالكلاو طعس نوعين اذه
 | 2 كازمجو رق ىو ةرعلازغلاو هَ ركد ايو صنم ازه ابل نيل
 اي ةمعل مونطا هلووصس صل اد نجود هلوت دج م اغورماعو ةداير

 | ىتلارمح ل عواول ابو صو يضلازممبو فلصومللا ةرتفلاموي
 | ينام وسان ادوو انص او طعاوباو طسان جا قصر ال1 اش درع

 | ذئال اعيرلا لواؤؤتلا ةولضلاؤ هب قابس قوعمواضدالا نتشاو
 | بزماوا شم او اهنم تاك لوس ةكم ةهجو صرالا سمن اهم اهلا
 ٍبزملاو قف شلل ا ىرعا هوس! ضتخت الو ذنضلم وا لاوشتلا لاونج ا
 طمانتو لوب اهورب رت الو هلل اول رمت ل ثيرصملاادانمتسا
 نا[ فولاو ماشلاو ةف شما نيرملا ركح للامر اخ اونزع واق نكلو
 ىه اش ةواضلاو انركد|ى نوما اهيضِمب ضوؤ شنملا ف البلا ضحب



 17 ايفطم موز فابن هلق لعق ولمعسا هدضامو اهتز اغتاو كر 0

 ةعساوو قو ةرهعلا ةزضلا لازكه اهمودْرَو اهض ارو او اه داغو َماَعَإ 1 ٠
 1 : يام يجو جو ا ظظنملب اييمالكر اهم وو اهعور' دو رل رش لرب 0

 ىلمرضلاو: ااركو هيف وملا ةانشملا ضد ءارلا ضو ةيرعلا هانا 1

 اكان ةمايب سرحررع العوامر الا لعدوس و ثنو ام شاغل تالا | ٠

 اجرها وامن راومو اهيحايمواهرامت داهراعاو اهتابن اطال رو 37

 ةوبعلا اموال اينرلا تضل موب ىيرتان لس اعئوطمو ين اهم انم هيو 0

 قو دئاعلا فزع َتتولحام درع نحب ايؤص هللا رم علا عدي ]6 1
 تناك ا وام رع سوس وكل يأ راع ا إب منازع 0

 مشمولخ ان ئاوه تاوجوهرتنا در فازئلا مالسالا ةَمجمام الا |
 | داشرالا جو هزي نبالاقو ةئلتمم لاكش لهسشت نا ناس ص مرج | ١

 -رضالا هاو را عوبي اعاليدأن ةزطل ماسح نط اشيلاو عرس

 «زهور قاد نادم نبه عطس توست ١

 طرّربلا هامنىهشاشل د ةيتيكلعا طا بزيم ف الأب سرت 5

 هني يضر تنحل ةبلعت ا عة يلح ميضوبا كد اح قرد هند ايذإ |
 ١ ماصؤفانص) "شلت ىلع نحن لاق سو هيلع متئاّإص كلنا وسر ١ ّنلا

 لاما هرمثونيملانوكسس نمظلا ناعيا ظفل قو هر عيدي و نولي د نصو مالكو تايح فنصو 1 0
 داسإلف ىعلل اه كما : | ١ 1 ش
 يي وطق بانو : ماقالو مك له نص يبل دبع اق لاوس ضم احا ظ

 عم نكسيل نمنْنااو دارا ناد ئجاول اق اصل اح جمضاو ركذا داف ٌباموع

 عاد ورااولاق َن ن ايبصلل شرعي ام ناك راق راع وحئاورماغاولاق سانلا 1

 تسب ضع اولا هرمابوق و كلل وعر از لاذ ناليشسرفت مورو تحناف|

 قلاطي و يب وكس وهو :راطيشس عمبمطاريشلا و شن الا ىكتأ

 ميلا «نيطابشلا) نجا ملاعو راد وا نجوا رندا نم و”ىتم تاع قكولع
 عاما او ةسجرا لا قا هور و يكرلا امم ص مل



 يوت قيولع ةرابعل اف ريفص مه رش ال اوي رمي ارباو عوعس لك مرع
 | هلزكوشالا مغ م األ سرلاو وتمز سر مأرب ملا ىشالاو حرج عه أب

 م دعرمصم قرص يللا ةماعلا موي لك ق ةؤئقلا موتلااشادلا |

 ناريط:عرم ءايلاو ءاطلا فب نيطايسلاو رجا نارطو نيطسل اهيتخحاب
 ل ا مويس ىوطاؤ اهعانترارهو |

 اذ ليرح ةىيدب كر رعّرت للصو هللا ةّمئل اموب

 ريششصلا سوح ريشا :عملاو هر دوو اسس همرجلت اموح
 0100 ناين نم اهي احمو نمرال فن انس ىعملاو سما

 هدم الك و امج راذمد اهقر اسمو اشرالل اهي يفعل ١ [هّيِجواهسنا
 ثن داحالا هيلع ل رن ىدلاد مر الا دهو نونكس نا ناوعلري |

 وه ىريهضو تاساجؤلا هضاوم وهو تاماجاو ش وشن قد بز
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 ظ انهو رمال هلوتد تاجيل 2 لا امهم نم ميلا
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 ونحدحي عم

 الا ارئاقرم ءاصوو أو الا ءوصررفظو زشكناوا1اذارا اراهلاو
 اسنان نياوهو نانسي رعرصو انرلا ص يلا كوالارارلا#

 ا لم]صواراهشاالر ورجل اضل اجره نيعبرال امان ذلا سبام ةططملا ]3و :
 هيس اان ةولص نال ارلمزص وابا اه صر ةواملا عسل امورف نالا ّ

 هامل ةثكت ابلطو يللا ةضل بلا روصتمملاوا اباش امال بيو
 ةولضلاوعمز اكاوظفلل |هرلع) ريابعر ا شعاريزع نم مايا متو مولّصلا |

 اسكر راهدرج ا رشؤهيذع وتيارلا نال لما متداول ايش الفا ءاشلا
 | نشات امك عصرسو ةاكراو اهزلا زبي رمل رزحمارئار ما"

 :رثب الثو ثالثنيب ام وهز يك و نيّيسلاو نييزجا ىلا نيج زال ادع رجاف اشو

 نينلايزنم زو مإص زهيد دإسو الو يقموا اًينمرعنيرض د عاما ْْي ني الثو يراود

 هيلع ماثيل هل ءايهيو ٌسيَرلاَوْسلا طار هرهم لاو نافاتو ريق.
 حرز صو بنزل بع رض مالضلاب ىرحوجل عرس ايببص
 ضاظ دظوباهكيريعو ماضل باوج مّرَصَن رهو عوَس ةولَصلا نم وبي

 مبلل ايلوك ص آلا اره صمل لئاداو روجازتنمرنرمالاىووايملا |
 عمر ةيلهسلا لا اذازكمانحملا هيلإ سو ص ددع رج طاسو |
 ىلعاص ىلا دؤلادج |هنيش ءدايزو ريحأتو عرش ديف ةرهجمز يشق و ١

 دو روب ّط درعتخ )طع صوت اومالاو ءامخالادرع : ان ريس ٍ

 ريو مزصو ماذا يل اذ ريع مز صورا ءوشس مولّصلا رم قبال وح |[
 | طماورهللالا درا هدرا نم در صرت وس ررهلا والاد القا |

 - | ةتيطماانساذاوورص ديما اف اذاوه ىزتا نرعر ىرلا درجت الاون |
 ظ اذوح دلع نوح دز ىا : انيق فرش ماه ب متعادرهلا 10



 0 هلق رثيو 0 م
 ان دطنم اق !رءاؤش] يمت درهثللا أهم ىو هان اضف د نعاذمو هتيم

 ةئاول تو هن مزق ا[ شحاو هتلم ولع اضونو همس
 ءايالا ةؤللاؤ حاس أك انقس او ع ضوح ان در واق هن اوف ر صال محار |[

 وليل حرساعلاقيفاسأك هدب رصاو لف رخسيت رذو_ر اطل ص دامب
 أهيلصتواوطعانتماىا وتحع انعمداو !سأمال احدث ىتسيل النحاز اًيقءاسام
 1 ”ة/ارب انا مختل نيدرعو اهيمنشاز راسل لومي داره نم

 لاشال هورخالاو اننَرلاَف اهججياتنإ اوصخو خا شنب مقتول رت نقزدا
 ةالتساو نيما مهل اذعا هاو ظل دريعو هيؤرو رعب لاو نا

  اهيولترعد هلا راوسالاب ةرّيعسْن سوو ليلييسل اوس ١ ازك كلر اىساب |
 مزفنا# ترك د واتنمصو ىزلا وأم درعزيوم لع ضد كا ةولصلالوا |[
 200007جااندنما ملام برعم 1وعاضملا ةررإسملا ءايشسالا نم
 سباوهدزبافرعريعب رمال امو نسرهتعم نيطضف هذرمالكلازو

 قاس دالمف ولعب ناو اهيِيق لام وذ طعم ةرهأشو |
 كلان لوعفمو هم هيلع زعم ريوب حز نا اهريغعو َةَيلهَسل از ئنلا
 ظ وو لئرسرب امتي وو حو نيو ل ا كادلوفو
 ١ | ياتعلانايعمدلا سو ”ةلزالمل اويج صف (ىدو قم وننو لص كاَق كيلا
 00 معا 0 ل لا نمل 3نملاب ءاوليلاثراتحالاو

 دأر كرت ناو د ظفللإنمعرعو يمل انمي اذ ظ

 ارحل رسم أردو 11و تانمؤولاو نيزمؤملا جرو هطوتس ريكا ء
 والام عع اا ناربحوب ان اكناو جرب يصب دتاوملاو هرم
 1 ناواهيدل ةريخ | سب انكل ار هتك لع انتيوم ثكاو ذل انرمخوأ

 تالق افراقلارسا ضايانك نلف دليلا مر تلا دلل ك ورمل ءآرسعل دعت
 يضغط رالف ولالا رعد مال 'يىراعل ارلاو 0 صاؤيانك |
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 نائل ال رماوظلا ءالمعا ةهج ساره هب نايتالا نكد دهسا بتلب
 ْئَس ديلع جلا لاش تلا َناْوُكل اهاونو وسمت يساوكدولفالاو اهّشح
 اكس نوكيلندلفرعؤتلا ةيانكلاب قاازهلو ساب وسفن ئراق زكر تسيف|

 ظ ومهم نه تمس ا موق الو ه ءاراو الجر سم ائزاو لك زن يشل ايم »

 مقدسفنمسل كلذ داراول هن ال هريزلال اكلات لكمزسِم اًماَهَنا أ ٠

 زل انو سدسجلاةولتملا نع تاولعبم الكل ذشورزمملا ذي انكلإب ب
 ماقدر يكل رهف دلاذرعدهسست ايو قابس ائاثيرعاهتشامشاد | .

 فزلارهلركلا بخ مو انيل مرجاى ١ بن ذا صرت ْرملا رصا لكل ىوثب
 ضعضوعو بيكشلاو ةيئبلا مسا ةّولطيدو قعْضلا نم علا
 انهو ةرهيلامايق رنعدلا ايلا مرعرت لوطا رلاّساؤعو ىاؤلاو معلا

 اشر عيؤعنلو هاذا ءأطخُت اورازتعإلا املا ةراش اوم انه رارلاوه 7

 ءلالخاودكا اهقزعلتررفو 5 وهنأ اماّضرتماكل امم دعويررمل اوواضعلا 1

 ميهلاروس صرْرع) بعيب ناب كواكب او ىرهلا ساو ءوهيشسلا فان نم آ اراتءا ضيزعاس نان عل اساوو هيشلا ان

 ناو زاب زماكو .ذث ازعل هيرل جب فاق ةييدب ف سعا ص عضو وعن

 هسا داصر دوقحا لص ن ل فخلا ماتوارونمع كناديلع مرش | ٠
 قعمسلنانيوسالا سرب دل يش ىئنفم ىف ذعر ارب دس وأ ميج ٠

 ١ | اهلقاددادشابب يزاجباف دا[ ضتسوبونر تيتو وتلن رض مويس |
 | نيماومهللا افطلتو انالرمتساو مادملا نمي ا ىلاعت هلد اوعدانتو

 تيلأملاَرإنيمإب لوو دامرل اذب قس إرعولا هل ضنعلا سض درو املازه .

 اهعزواتو جر رسسو تاومالاو رهنه ءايحإلا هل مرعب اولا ذه
 روفلع كن ' هيلع وَ ناو نالف نب نالف ليان ننملا ربل ل
 «دجو امإءرهَّلسو هيلع هتلالص خلال وسر لاق نيملاعلا تراب محد
 ءاولملا هسورتفو هل ذم لعكلذُو ةريملاف هنم تافوزلا بانكيك

 انيسعص ناك ناد هتياورو سو ديلعؤلدا لص هيلاتيرك بش 317
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 . | هلاك ؤةرحاف تول يخط مد فتاك ملفملا اجب داوشسا
 كتولص ع امر عي ويفصل هل شكد ١ تشاو | بج واو هل ندا

 ش ماع يل باذن ظعو افيلع بام ينم ىا هوم ةلوبقم ةجمب ا
 تفسو اَرل و نم قوش وا ةرقراوتعا سم باوتو تي راحال اريهش

 م منزل عنو مقتملالعنمؤنعلا ارم مالت ا ديا عزيعمسا
 35 لسومناوماعوانبإ اور نمزئاضغلا مدمن مهيذع مهتم اططصأب ظ

 اقلط عراة رشعل رعدل تنناف تن 121ه ديلعوتت ص هيلع

 شملت ليسو دلو ارانل اب لوقبق لوفيف مالثسل ادلع ليمعس ارلودريغتررم
 لاعتو ظغعاه اعمر وعن ند د يذل اوتع 3 تتتبس آر اين ط ازيشلا
 ئ : 1 رلؤمتم مام دلر انو لجو صوتنا الا اهب زمرد الو: اي تف رمكو

 كل امو وتم نبال اق نامل لها ليلعر هذ اوبسح راض رمل ا دل قط

 لزال او كرايم هب ااا وتس مر هرعن لل هد اىع اهي صوت ملا ذل اسنا

 : ىلامت هلد امهيمخ ص واربلك ”هلاماب هنت و دك وراسلات

 كولو اربعاد نامل ذل اوادنعك ىيحا ذل أارهؤلل نل وهلم
 واصل ركيمأ هام: زينب هت واصنتضو ةوكّسل اذك كبل امو دآبع س
 2727و اينزلا مابا س موي[ عمصو اهب سملارارعال ١ ةزدكو

 الس ليلا وحلا" زل يرشملا نهي هتباثا بيسم نازيإ هش |
 ر قيلط اق انعو قرع نايب عع بديلا دب ”يلس و ةيلع
 زاله ةينوس ةينوسااولاو قئارجوو َجّيهول ايف قاس ةعقردو رق لامعا

 ىكموولطلاؤانضور متنا سضوسرمتو لاىكلا ال 9 اصناوا

 أ ةنامتلاروشلاقامؤعانمو :١ هنيعوهىزلاددوجوو متارْلا ليرجلا |
 اثر درج ةروعل ردا ساعت و 2 ةمويتم ًَ ةموسم نسوآوب ا ص

 1 ل ةعو واذ موو اى ريو ى ركواليّمق ةئطاع

 ا 2 9 35 1 , " 59 /7 1 .: 0 4

 هفته سل ل تيا كلان ف اولا او دش مات كلا ا

 6 بن



 قسسو الابل اي طخ لامت ل وصّمنلا ناوس رم 0
 ا انه هيلع شلل دبكات ريتملا لا مولعتو لايقل ظ

 هتيطمالر تل ااه سرتعا الف 0700 زا ضيكف ىلا انوع

 تاق ورنا: جوت ب ةكفيل بلس هدص وع ىو لكي ليلا موي

 م ةرّرشنم ةريرع توسؤ راي دعو رحل لم اوه ارم ةيلهسلا] نضل
 < ةرورلالا نونا نِشَشو ينشط ل

 ا رتيحانرّيسادوممملا رك ءاول تح ةيهلا مود ةزك سؤ 2ع هر |
 3 2 ولابةنرتقمزشل | نعبد ةيلاح اجد هج روسو هيلع ؤص
 ' 6التمال ارري تسد جملا علارربلاهارر ريونصي 200 هلم را
 ولطلإدوسلا تر وارملا درب حست انا ليش و رب وهو ع سلو دماقو

 ( عطل داموا 4 ليدز

 ' 4 رك ذلك ركذملاباوتلا ادهوسو ديم لسنا مز دلما

 <: اريل نون مالكلا اره دهبحاص ناك ةعج مج يرحل ىل كام

 ش دانة عجول ةداو مدار تاع ة سا هرم مولصلا نه ظ

 تالزتعسرنطإض اك هك رم موصل جواتمل اذمكلا ْثي اى لود هيرب[

 لنعمل رتممل ارهيلر اركتلا صل رلع ليسا امل مرعاو 0-7 اهنف راتكالا

 تخوض داذ جساول اكل ا ماتملرضملا اود او مليعلا : لروؤس ق.داز

 ةنامرف مدثر ةياور ةمزئعتملا ةروكرملا ةولسلا هزه ما ةياور
 هلوت الرع لباررو ٍياّكلاوم ءاويال ثيرحت ازهورهللاىزعا

 مهألا ئيملامل اّبرإب نيماريملل ا ميخربرو معدد هيلع وش ناو
 دارو ثيردل ءاؤي ناو قايام املا يسرك لمت امّرحي دلرتسإ! قا
 لوالي لوف درولا ة شالا كل شمر افتسسا مارا سيار دود

 كر وظملالف كاد ا ءاشس ن اذيامال رجم هن اه ءاعزلا اهب اوعدس م ١
 مريعرتد سوت الع ةولتملا ةيميك قرص هازق وهو لضم اذه
 | نولانسيد مرتي ماوعلابحانكلارطاعتي نمذملا نا الور ها ةاكارهت
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 ب 5 1 9 . 4 1 7 دف ,

 د د34 رح | يدب اجي وشر او يت وصرا دوو جنو وملاك مدرع ومد ينسي د يمر جوج ويلف
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 اال الا نونكملا نزلا سالب د رارلا تارهتلآف |

 ش يا داداخ مون ولا تازل ادلؤنوهرةفلإب ىقستكأ او اهيمييمحتو

 ا قماغمل نو ربحا خوسن يق

 دز العلس و كتاهب د دلل البجو دكت ررووو وع نس

 نروكتقر ضل مسال اب د 0
 .ةنركلازوزيل اسي دز تسلا ةقفاوم ب اورلا نم
 5 ب تْرأتساو كراكف دتل ناد هلوقق اح ةياوَرل ا ركل

 و لج أمّوحي كوتس ع

 وه ةسنفم املا اازعتاو) ال امسإل ارهو ناملا

 ١ الا ارم شا طاب تو ااا ءانخحأ 0 هل نما

 ليم هامإب ال | ميسال اؤ ملتخانكو معا هتناو 00

 ىلاغيل وره ا كا بيس ا ةلاك هزه هب روع دام يعم يعرج

 هلال نعم وسا ها نوهّشملا هل هاعداز اليضملا بيم
 ' ني نولتاقل ان لتخا م هراض ص اوخ نم شيب نم ورغد
 0 «تليضودحلا الف مادل او نهشكلابسججو ذالابانعالاورئتابسج

 00 اياك لما املاوه رض مول ا ٍكالضدرحّت ايدول ارها شكو
 01 مارال, السويق را زور هلت ازيقد ىهال امل الى زكر ؛ًال اهل الوجه
 | | داتا قاوهإل اواو نيملاظلا ص تكؤا كز اه تلالاهلاالّفو

 000 دواوين لفدلع ل ىلارهمل رخال اتنلاإل اول اطل ىزل اوتلا تن اءكزاربش ذاب
 | تنازلاول االرمك كل ناب كاتس و مهلا هنا اضياءاسرحا اوفكدل نكمل
 ااخ ل ءاركال او ل الحل ناي نر الاو د و ةداوقسملا عيري ن انما نانو ناّزملا

 ْ رمت و نيمحارل |دارجإتقو هي اال كالا امرهتنا لش هل وتو

 يخلف امرت ميد يف دريعبل اويمتلالبق و بيعل الق ءرافشلا لقبا قولا
 ] وو زيا رثتسيهس ولا محاو طعاقاو يكونا غو ةلداانيشح فو نيرو

 اهليزتنل تازل الع عوشوملاظضلل مسالاو هركدرا ةىضو رح ليك و تارلاممسا

 تكس يلج اك واد لف اللوا لفقتلا رضواوه_كلانوتسلاو تسلل, إو



 مال هوسيساو ةتيدشب ذل د طاساف كدوحوو 0 ىاأ

 لزنلاد لب نك ف ليل واول اي ةتلزاو ةيرق اسس هؤاساف مرق ةمالكه | ٠
 زلالابوهو ناو ولات انساو تس هيلع لا لصؤطمصللا كلوشتر ىلع | ا

 بلش ذبل لمَو هب تضتمتحاو نا ادخل منظف

 يي دا عد لوا

 تنس هي اتساةراهتلا ل 0 دتعنمو و ١

 ريذب هر هسلا ]زيشلا ىف انهره تسبرو لارج ومو تيوتس اق سرال الو
 تيمضلا لو ىلالإب تسزأو ةروعم ى اول قو .ايلالعت ىلا

 | تيص ى نيكس راوسلاا دامإعو دسار لل ارقي فاكتللا يمتملا تلد
 وابا ةضييعكزحاو ةنيهيشلا نضل قازكم ترطصاف باهكتسل العو
 راوتلازعو تيكسمر راميتسل ا ءامعوىءاوو ام لفعل طاوساب روض و

 بكا ئماال يفعل يصاوذاذ نق هياوشلاءامؤعو ورع هت امماف
 10 كري وتييجئيلاو لوتس ينملان او اهيل اضاشملاراوتبلا نم 520000
 نقل ةلسرملا|ىسلا نم موكاو لوف هل مَّرَهَت ثيناتلابو در دك يبا ل

 رامون ماو جا هتلاوعوزعالا بالو ا3قأيو ىف الاةياو راف هل |
 هيلّمد ضرالاو راهسلا نيب 0 ل1 تالا ءاَندورن

 جري اعمال ءاطع سخشلاوبا واو لمتف ىلا ةن هللا شيش 0
 داوسلا سون م رْس ةزجلق كال اف ارعمنيرل انهنعانمد اج جاو مرالا نم

 ٠ | لاس المسلول قل ءاضيبلا طلبوا نديرو ةرقلا ايم 0
 نوفاك سمس (ضيلابو أنك جر ,لارتنالس لاق لرسلا صان اع ما |
 ب كللسايداؤتساو لمملال ابريق الاثبحك الا بهك نعاضيا2ز :رحاو ثيرح اوثترحلا ١

 ءاوسالا صدكَيت مدآ هب دلاشس اهب دائساو ءاوسالا مدمج جم
 توب ملا كركم المو ك[سرو ك ٌؤايشلا بهدزئتس ايدللئسلاو



 ملا ايدلإئ ساو يدم هيلع ثنا تاولص سف ىو لص رايس إلا نم ١
 بامملاو|ضوصمر موهازهو تالّسؤتلاو زامسإلا نم نوجا ك دعالم لها
 "| ايئالاوءارهشلاو ندد رتملا م مَعَ اني لخ ني مل كتعاطلحا نوب نم
 ظ والا ركوصالاؤ يعج امو سيجا نحو شنال نم نينموملا اس و

 ”اهواط ارهوو اولإب نوعا لْوْسَؤ وقود و وو ءايلاباهرغو ةدلهسسلا نوشلاو

 ,ينملردكأتلازعوا لها نما برع بوصنم ارم ل3 119 مرك ثموع |
 ميسا نتللو ا كا زعاطل اوما ىلع ظوضحموا نيج اهي عالق دنا نّرّمم
 1" ةبل هيلع امو ملاح ركدملا عج ممم نر زمللعما لبو نيفمحا

 ىلصو رورعإ ص نالعافتاو ون ذد ىنم نوبل عيب عال او ل اوخالا| يدمج
 | ةنيبماوتلا نوع وكت ن [لبك يضءارتبم رث اعل احم تّملحام منعم لا

 ةلمهملارالل انام سرالاو ال اور اور نمولعلا ةهخوف اعوثمافّمس وا

 آريس ضاري صؤ و1 هش رويل ىف اكخ هطسبلو هّرمواؤَبسل الط سم |
 . تيفو رسل عة يسم ل ابو عبس [ضمسلاف 1اهوسصم هانعمو

 " اتسيطم و لاو: يعم ثلا و كم راه الو ةوؤنم تونعلاو :أيلا

 لكصو كوع د رع يضل لعو ىف رعؤصرمللا ةريئم بكاوكلاو
 0 يا ل م
 ةردومؤخو اين مولومهضعب ءاقو مالا ادع حوللا هانصحأآم
 دافي سل ىو ةعباتلا اق رع دوح اذ اصيب

 هتاوورو دوب دلق د ةكمررجو هلغس او شرولإد روّمعم هالعا
 درهدرو يامورو هلق ١> مت هت وفاي نم اهي امص ءاذمس هر د نم

 ىلا صورو قيما نيبامهنم مو ضزإلاو راهتلا ننام هلو ّنا

 نوى وبسةلوطو قل قل راقلا : دامموو ليف لسا ةهبج دنا دنعمتل اونمر

 ليربَبلا س هيلاوزيط ايشل الوصو نموا تكل ارنع توصملا ىا كيوتل
 نئاكره امتد زف تكرشو كمولعم عع كاع ة ترعب نم ريشتلار

 ظ | دم لالعو روف ص ملا ارزعإل هيف يعمم اره كلو هلا موبملا |

 ا لا



 كيتو كرس ظعفحلا عوتلاوج باكل ماو ماعلا دب ىوام ردع
 لع روم مزمو رم تزهو كو يحن 17م رف كاران اهيركاقي سلب ل
 | صو كصر | ءانم وم كارم نوح لموصو . كر اووس د الم رمح
 تولَح موي صن اهم وري ص ةفلاخ تناام ءالم يهل المو ريض رع

 رجا رشا ازيوبؤ اينيدل تفلح موي نم هلو وهو ازه لمعسو آيندلا

 دحين سرهلل  ةرمدلا مدلك قف ةزيسؤد از 3 ميل امونذ اهترس |

 داو اشم ؤزحإع نوكف فونتملا َنكتالمد |لانوكين امد

 فراع ملا ئطاضل | ورم عر وكش مهس أهم امو كن الملا فوه

 ددو لور فلحلَْأ ل١ ررعوصيحب ال مظعرنج وكت الد اورعاللا و

 توكلاملاوانطابد لها ريك ؤملاةرهآلاا كتر هوجرس امور اعت لاق

 نويبيتمو كلا مارحت ال ن همم هنماولك الهي ررومىوهأمب

 ب قيليال مدل يدار ى اشم ةظوهيزئن ار هييسُحو هراطقا ويف
 مهيسرعنو طسا قمهيضحو هيلا يهّتعسوال وو نهذلل دلع دياب |

 ناجم راو مزع 11000 يضقوا |
 1 علا حد ا ا

 : ارسم انلىا ارخريج د ةصرج هرم خد ارجر يقل د هايارح شو 1

 0 و رجوع و بلياب هل مهيفسو و لجو 0 0

 ىيكالاو اربكاهتن ١و اغلا سنن وع لري لل مزيد 2و رايركلادلا

 مهتاوصإررضرداعوضو تياآلايإ اال يوفو اهلل ديبكا
 31ه !مويحندلاتضلح مريب مةليلمتب قلغتت صوتا ركذب |

 ذب نا ب اشلان دع مل امو مي لعوصرهلل ٠ةهد

 برس ةزيكن عهاظإءنوكي ناقة كانك ا فومص درع نضل اعد |.



8 
 هلل

 موجفا مضت اهباشس سوا ازهلكطعن حنو انزل !تهلخ موي نم جراي ارب
 لو لارعو نوئرعلص ملل | تلصمل الو لاح ةياهحم مراضملاب

 ىنعلاو يد رصمازع امو ةيِلهسل ا ةزيشلا ىف اذك حاير .تره ام مدع .

 6 دالر عابرادلعت به انة ةرومملا سل انمعنؤو حاير اوله نار

 أه ررعو مايرلاهيلع تره ىنل اررغىا | ؤل وصوم ازهر عاَمو هيلع

 سا تال | لف اءارلاّ لابس انملاو اهيكرَك درعوا ةير رصمامراهتسال ا هكر
 امواج مزاد عيت عوررلاو قاروالاو دإ نع هيلع ق:نصيام
 ”ويلحوةءدوتسمو ةرقتسمواظ محاد او لراعلا اقري ملحم

 شوال سجثدجا غ وادملا هد ظفحيو ةايزجل يوحي امد ولضاكر اّوو ظ
 افطحاو جا للا ةؤنللغفح امد اللذ ىعو ذة د اىسلاو

 نالفكو كاطع ءنمرالا طبر ذبل اظفحر او اهنصنعو اهيك رولا
 اذه لدي مَرَعت دف ءاههصو ضل مم ضمرإلا انه ليزك راس دارنا نوك

 فان سودلزاوعسنيبامو كلضر اعتملمام وي لولا ةدافر اوك

 هزهول ةراهضمبوا| ديل اونماتتروسو 252 0 ا

 1 مقو كصرار [ قلعت فلما درت
 .موللادزلا وكي نام انف الو يعن هيلع اطال ترحب ايف ام.اغمح

 ١ ا هر نوم ايزكتمانس مد اوثررك تلح عم : ن0 كفومح |
 ْ 01 ا دس م مص

 ةدمح لعاصرملا !دىهل | مول2 | ايندلاتفلح موب نمزعأ ةلد اماط

 1 د 8 وس

 ا 8 5 95

 ب 7 هل

1 

 كر ١

 ..[اويسلاةةليذج مساطملاو طقوس مساوع رطل ١ ددع ف ل اإم

 تابتلاو طم داقورفو تملا رع دو ياعم الص هيلعوولصل ا

 عزز اعاصوهلا ١ ةئهلا مونملا 0-0-0

 يع ماصدفلل ا ةمقلا مويرلاابننل ا تفلح موي نم ,اوسل اف مو

 ةعبشل ا هلراج ومما هد شامل اضزحب َتَسلَحام ددعتج 2

 : 01 يوهل رون اعمر ريكو تامرك حو نحو نانس .ةلادس نبط سيد و ننطا ع نحوه يم

 : ٠ 0ع هم نط و صادم فس نعت ف ظ

 7 5907 ف ده ١ بدل 5007 كونج : قضصعسل

 نود 'ش



15 
2 
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1 
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 ا 0 وو نت : 1
 اهلوشت اوو اولا ة رايز, ميال امر خذه ىق دكناالا هد دعو 1

 هيث اهضجفم اهيد نلمس ؤ دان لابقتساالو لاهل هّملاَخ تناامو |

 راشااهسارنملاروعزا دحاووهوادلصا نال رميح ملا نارك امد درلإعأ ٠
 لص مهللا ةمايقلا مويىلادجاورجب هو زيرحلارهلا اهلك ااهلصا|

 ابوجاهراومو ضر ال 'قراشمو ى محو رمرلا مدع يمل ازعو ىلع
 و هاتشلاقرشم نيب ةذسلا مانا نم دب نيمو_ مودك قسما رابتعاب| .

 ةراساره بزملاو تشاد فو ىدورطع نبال اق اهبؤمو فصلا |

 ىلاةراشاوهف براغملاو قر اشملاركذ وقو ىتمو اهتلمحجي نيستحاتلالا| ٠

 ىلا ةراشبارهيف نإيرعملا ف ناقرشسملاركد مو هد نمو مناك ق شم صغت ا

 جاه ورهما ديجركو ئذلاءاهنركذ تال براخملاو قراثسملا ياه |

 انقطنل اوهتهلشلااو اتش اورشتو اههيرغمو ضضلااو ءاسشلا قسم كاد أ

 ةدسل امارا من وكي امصق انج فضن وقف الا اهبمئشل اهل

صلاو ءاتيشلا مم و ةيّسسلا مانت رم نوكنام لوط ادينوب سنو
 في

 .دفيؤل مور )عصر هلل انيموبل ا نيده قف سهتلاببزعن ثيح
 نسمالاث حبا سرئاملإب سلخ ند وق 3و دش اعلا ضزحج تصلخام
 اهرمبو اهيلاجؤ َةَقلاَحَتْنا امو ةولثملا ره نمز سسرظاملا نامرلاف

 ردهضأ ءلاورىيهسأ هدأ ددعرمتل ازعو نيكو[ صوم | ذولا مويملا

 هك اللاو. رج :راريطر رعريكل المو 2غ عصرمملا !ةعذلا

 شاتسساةراه رجة رم هتلازشل اف ييرشتل إب ماوهلا ةزوظلا دع
 مم امال 00 تاناويحيىم بدي اه ههيشو لقلاوريرإلا

 5000 ا _ يفك دع ب فهل ىىديويام هس -

 تالا عزمملا شن دكا اهرصأو لايكركلانو لابجاكذملا موفلإ 2

 ة<زوزع ل نصرهلل ااهبداعمو ضرالاو دات و نيؤسلا يجوع |
 , بيستو ١ لداعرنوبحإكس وه تارمالا هاش الا مدع دشا |

1 1 



 ءاوتيم د انالوضوللا# 01 اىاام ند ٠١ مو مول

 ا رظداءاتامىافوزمم عرض ءارتسعو ازكلاء اساَم ناجل اذا :هورحم
 ظ هتنا ءاساماعوترماو الا و دوادوبا ثيدخ ءرضعتو ناكوا شاملا
 نوكيال ةثينمل امو نامل اوه مثلا ءاشس ركن ملاميد ملاهو ناك

 قالون سالو ةلاكرتتسم ةنيطملاىلاو للا ءاشسامآلا نوكي الف

 ل رخل راج فس نرمكد أهو افرلاو وا ءاىتسلاو
 7 | 2 ين وانصطقاناق ىلاعت تلا تشن ةّيجرفف هارضح اق تمادام | ٠

 | نكد ا توم نايالاةايحعاضراقيطنيب و ايي لو اقيوم كاف |

 ش يمس د ةفلاسملا ا ظ
 ئ ظ داري فدي م هاو

 00-6 ١ 0 اير لل 0 عرش“ ا
 نجاملو هبل ض مدع ز لا رمد زير مل سده! ةزغس 3
 دهشل العد ةر 4 0 ”لسدعلا اهروخذ ّ

 || | سوس 1 ىو ةطلعاصوهلا هيلع 1
 ٌْ لثم حولضل ا هنهو ل اهشا الو ةولّملاب لعيب هيلع مولّصلا نم 1

 1 َنياقالاؤ: يق يؤصوهلا منعت اهي هرزعو جاسر اهنم ب اجا قتلا 7

 ىقعةولّضلا صصّرق امملا ةراتس الاو تلا ءاتساماره وتلا ارّمكد : 1
 6 ذب رو موق هلوح داي طب نصار توكيد دليم السقا !



 ةقبي : 4 5 كي ١ دي 4 0 7 خه لد. ا دى طب اسس ىلا ني "ذي ”اااخ ع” ا

 ْ ١  -5ظ 6 0

 ظ ْ 0 كازل اهلمتو ل ىعإل او للام َةّدِلل ار وهتسو هللا نمو للاب :ايسسالل

 | : ٠ الاةوك لل مللاءاشنامتلق كتشح تلطر وأ لاولك سرول انامل

 ٠ ” ١ ١ | ناوالاول اعالاو مولقلا ةتجراغت ارامل دعجرع جم كلام
 ا كلا درع ووص ل اموارها سايح ]ععا نمث رمل لعا هللاث

 0: ا سيب

 ا ميماقملاهلادالا قرت ال اهدركم ةيف ير هت ايزل اةيوفال هدو ايام
 ا :

١ 
| 
| 
١ 

 "روس دنا م ومسم مييرمعب ب

 نديراب#م |ذل ةاأزه د2 ادعو يفوت مرهلن سماك ل خاازه
 اقبل 1 ا يلو لال 7 ١

 00 ةعضرلاةحررلاو ليضنع و كإيسول اه طارت س داسمل بنوع

 ا اطال دنا يدع ىذلا اروح امانم دعنا

 ظ ' نيبود] وقوم اخاولل نهد ةئلوألاو لع موز ىا تاس ع

 | قد النحاس نيب اروهط و اًحوضو اه درع هّسج ىا ناخرب

٠ 

ُ 
٠ 
١ 

 1 وو

 ظ ام فد هولا بؤ او هن اهم ىف رو تشر عِطرَصَتِي ٍّقح
 اروهظاهرروااهفضو او اهرقطاو ا هّييزم لينضم نيو زك

 وردهئسب نم ةيصوضعانايعو ر ّقح قلك د اك سباحونصرو
 [ناعتساو ةماعلا ةّساضن هتم1ق دتءاطش لتعتو معو

 ١ ظ | لو فص الهي د ةرظمعم شرولا رص اصوصتحا ىظعالا وكيل
 تو ةررمر د انرثسح براي ىهلا ارمهو الو لتفع ايتها الو كرد |

 را يمارس دساج كرو طا 0
 برولطملاو طّنما وركتد اوس ا فرعملا نال نع امهر انين ظفلب | ٠ ظ نيزطضو هكون هنف لا تلادب مجارس ثلالانةتتراجام | ١ ا لصف انعمرباز مالسل لضف ' انعدخلب تراب مهيللا نيلاعلا | |

 دتما سعىبن يىرعامانضق ىرحي ن سو لع وتد !ؤصئنلل 0 ا عع ين نا مام نمدائىرخ نا سو ةيلعوتنااص ييلل نه 1
 و هيلع وللا ص هنا عسي مهم اج لضف ا لثص ءاطغا هللوئسملا#

 ب دفايتلا لص هل ءاعرل انسأي ال هنا لاقي نار حت مهمازح سوضما ال 00

 _ ع ص

 مر
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 0001100 ااا

 هيرب ليج وج وجان صا سب مد تصل توون يس كيج م سا نر

 ش نين بصرلا
 لادم انص د١ حج سرع

 ل مش |

 ىرعإ

 ا ايه ورع سو هيلع مال صرهنأ انهوخ سو هيلع

 مسوديلغ داس هل ىكذام اؤسولع انهنق او هزم تك ى عج نال
 امل عرار سعب لد دب سس ةهولص 3 مرور وردك الو 3

 ١ دي هرادرسولاوو هتازنمز ينل قووتياعريقب ال !3لمحا

 تيما المع ني شسم الاو الق نبق دصال انكار لمح اتلاَق و هلزنم
 : ا مديملوركذ نم رحارإ مجيب نا ايل ءاعدازه هلاعرت هن يبس ظ

 . مالا وعي نال ىو تلا يلع هئاع دم مالو ةلزنم مالعا

 رتدال صرح: روكا اة و ل] لا هاوهامو ره دوغ امملا اوأّصم كلو يلط

 هلا عاوهامودةيتس مهل بولطملا نوكيه ىلا ظن هلق انئزسو هيلع
 ظ 01 ا م
 نذل !زعونو لست ناولؤكسا داتبدأي
 اتوميرئل او كإعسا قا طاقساب

0 0 

 /ماةولككاى داو إب ارم ا, باسو الاوزمإعإل اكنيرالا ت جاتا مزعل
 هل وف هب لباقي از اص جراخإب هتعرتعامب ىنس انل امر الا نم جراخب
 ١ للا رج شر عيام لو ريو لزال لاق قعاوصل اهب ءاهتتلا سم لزآتلاو
 | ١ لل ىلا ىف ايزل 2ع روت ووك است لقلاو
 0 0 رمل هزإمل ايلاَع هتخر نمركذ املا هتد ل اسم امنا
 اير ةردع از حبس ءامل او ى او خسالاإو

 ْ تاوملا,هنمءايحالا م اىلسملاو نياسملاو تانصوملاو نينم ول

 بويعلاومتاربملا بوسلو نزال اتارهاطل ادجاور ا نعزتن اىضرو

 ظ مارنحالاو رجلا "ديثم قم ا تاديمأ |مومتماز الاد دلل ون

 ٍْ قطيع عمم مالعإلا دباوصأ ىعدتما ىرو ماظمالاو ةٌريإَو اَقساو
 وطول يلدل اواو دهن ا انهوهو ماما مجتةماموقل رّيسو لبجلإع

 اهل ةنزر ايترلا اسم ةهالو هيه ياك رط لزم ل



 اةقبطلا الااره مردف دمع سالك ريعباتلا صو اههمايار

 ظ 6 مويحا مهب انوانيح ال اق ديكوهو دتليد سو دعموا تاسخاب
 ةولّصلا نم هب نم امنع سملاعلا تر قت رمخو ازا نعد ضدنا[ ١5

 اورال !نمديل ابسنيب نم ذرب و نمر ممول طا ضل :

 سعوا مزعيلواواولام هد رهو مهعؤع لاو باتو ماضالا»| ٠
 1 ا ال اةياورلازحاارهو اهضعبو تاقمسو ]رقما نا ظ

 2 اب” لع سوسن رك لحمام وحب دوتسا قامهلل ! ةياورؤو اهلا
 + صواثلا نستلم اهمامتف ةياهتسا رونا اهمال غديبنتل ا قو
 دع اموناو نيسملارْخا بحاص ٍهركذ ءاعرلا رهو سيعالا ثرلثلا

 روما قروعرب ىل هرعت النا هرماو حرام إل لس و هيلع هلل اص ىلا ٠

 رراعرلا ةب اكساب امهنعرتد اون غربا نعويمف هل هركذو ايتدلا:|
 هباهكؤ تيان نبااضما هركد و لدبح صاريصي رائف هرثع تاب مئال

 مسهل رد الق د همن نيا نم ئرعا و حا هيلع ةعرطس هلطا مو
 ترويللاة ب افكلا فم هيلابلا ءاسجالات ةيلاعلا عاورالا د

 بانكلااذه يس زمجنإل ف قداطيل ايناراسجالاو تالا جادرالا ظ
 الوولي ثايلابلاد اسحالاو تم رار | جاورالابز مسللا

 ماورالابدآللاو ةيلابلا راق او تالثازلا طومس ,يصلاد امد
 اًضاوالملاو نياق رضالو اع داسج : ادرس اورام

 شعب مج د16 و ناضالا انهرهو رسج عج داسخالاو >
 7 ب لوما كلاب .نيؤيب وما لاقب هلبلا صاملابلاو |

 وم اراورالا ذعاطب كإدس ا ءالبووه ءالباوىلنحاو -ولئعو اًرملاو
 .اسجدلا ابرام لا هما ص كل د اهم اهموحرُو اىداسحأ لا
 ١ك اعهتو ةبحاصلل ءابلاةاهفوعومو اه ورب زءقجلا ا ةئمتلا

+ 
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 ا

  1 2 6لتس ال هاب مرو واهم الدم وسورتهوأا 2 ١  21 5-0 0اهنا ]+<
 3 ةباول او ارطسييب ال جئامو ٍلسيو ةيلعدتن لصون نار س أر

 واهلا 0 1ع -

 لاو: تن 'ثلثلا» 000
 تنل اولا لقلا
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 طعطاعنودل اصوا يم ةداعإل رع مىراب اهملع و نماععإلا او زو

 ظ ٌفايشلا نمو مضملام انش الن وهوا ها ىتعلاروكزلا 5و هلرح |

 لاّؤح ان خاوروكزلاو ا هير و 24 ورالا مجرد ماش الارعب الارعب

 .١ وتل ااهنممتضمتل ارق ايفر غب بسبب تمفحإ ىا تيبس نوكت

 ريع ع نو مباع الثاؤحن رسلان روحو مدع نع مامتجالا

 ناار موطتف ا قرع صورا رمل وا ءارناو داعد ه 6 راعالا

 . لمع و ال اولعو لض اذ ضن مدعل ,اىلعلا كل زو نق ونهل اهشاو
 لا ةرشلم زا رهو نذل بج ظعال الضو داك مرعب

 1م ا سا ع وودي انكلا قرهازكو محب ظضلب علنا قاد
 راسجالا مأشلا ضرك ذ اع مه ايمسهق ةينماملاوا *" انلار انالاب_ه تكبر
 باسل عوف وو مكاو ءاضملالصخؤ و !ااهيلااهحاور راَوجرو

 ناتلاواو مهش تادف نهر ركن راسعاب اب لقالا رع تايلكلا وَجَو
 ئيتودب هالويس الل وا جنز اىملا ةرصرظلل قواهل ل عونا

 نط ةاعارم معد نك ايس ايده افرالا رع مهكر يمل اداعار

 ال ىدلا تببالامإل نم َةْمَّيلاَو بي امرغاو رتل هنق
 ظ ري اي كلة قاعمو تجر شال اتقن الحاد يهتم الحاو رهنم هرامتا

 ةّيلاجر زظتشفيلاع لل او كرروو كوع تحور كتف قى

 لاحت رينسو زي رهو ١ يحرج ريخ ا فرفلاو سقتسملاى يح نم

 رتورطر فتاك دعد تبولم رولمؤب ىا تبر ١نرحريو كئاضق لضم دنم

 0 اىاكراتم نومق وتب ىا نوف ايو ذنب
 هةموو موت نم اول قيتسا لو مهنال فزكاق ءاحرل ازهر انف

 سوفال ا تلو مالتملانمشكو ابْيَدلاَو اهيلعارف اك ىلا

 هلو عممو م كا كسا هله ؤسملا انهزم نأ سضارشتقبو

 | ةايهرف هلو ادن اها اهب وشو اهيلاصوا عاق اى ىهاهتعاطو

 5 قفل داغ ايا وحتفيبسب بوس هك ىف بوس اقف املا



 ماهم قا رش وجيب دع ١ وا اعاو 0 0

 ظ تن نيق امن اولطإبدل رسام ]ناو ىشيب هو 1 9 ىبععت از

 ظ ادد ريع انغالف دلل كيبشسإل كرو تو ككفلذ نم رخإنوا

 0 وسًائيْس ربخدالث كريع سخن الو و كلرعا

 او درمو البلل اب كك ري د:ول اوهالا وي ف دانبؤمزو ديزكالل
 ظ هلركشل ءاداو كّقجي اما ىل اوحا سل كومو امهحاقوآ

 | قاسعلاوساتع لب الشو كلباخرتو كل اىاقعتو كف 06 1
 - ةدسل ائرمالا 1َدْف اوعآ كا ضو ئححو يراه دال للز“ 3
 | ىلع ةئطاعو) ةرشازازاتلاث لها هلتنا اهلى ىانإ ك !مالج ال ققزيراف 1

 | ىلا ات لقا هءرمو عصا معؤفزر افىنفعساىارّرقم | ٠
 ًاقرامعمال غدلوف وكي نإ)ة< و المعي ص انرهؤزراو ريعاذ هلالي |.

 هلونمئواتل لو مملل اود ؤدس الا ال ارعم هيلع مطار لمت ناولؤم لع
 ىلعافللاو كل روحو كاك اموا كل: ةررات ىاضورحن جراف

 ترابا روع دابو 0
 ةرقعلا شلا صا هرم وو اَرهِسُدلا ناشابازكه ع
 ةياور نهرو زك اهررو كراولصا معا اطوال اكفطاعقساب

 ظ ةيرغلارازك سي ربجراتس الا اهلمن دنعيتم يضر ري نب بح د ثيرخُو |

 اهتامجا مرج لا لعوةيننلاريجيريخدلت اهوا ول اوكشبم نيل
 6 مهلا لش م دلرإب و ريجمريم لا اربار اؤعو اساوع

 يا مارا دكا مما ايازكه زر رعد ريجيريخ ذل
 ل العو رت لعدلرابدوهو ثلانللاارعاونو اسس تفس

 تانماولاو نيمولا رءّرصو كاوسرو كربع توعص م هلل ا رم
 هلع هد اهمر ىرذحديعس ىلا نع ةعامج جرحا تاراسللاو نيلسملاو
 يول 0 نسو هيدر قس از هنا



 ءالزشو علاجي اّنأو لالا ةروصديل او لوعمم سا فن نس ةارجم

 ارتمازانو ول عاف مسا !,ايلاميمحتو ملا مب ةرم نم اها امار ءايل اريرتسو

 ١ كفؤ وأكنيركا و 0 الخ ىلع لوعشملاوسا ةلزنس
 تاع أو هانعب وكيلا نع كال عاف ىنعبب هيد المعمم ّن ا مآ اناف ذب

 00 | رو ودول اهباعسام اهيرج ةزشلىرابجرانسالا

 ا ١ / 7

 ١ ينزل سو شاوسردو دريم كلر ا اعد رق ا

 0 انريسو سوما ةاكذ 0 0 هلع 0 ١
 ا |( 8

1 1 
 ا
 ١ ترواعلاو ةيسم ل ابكت ذي دبلن أ 1

 ١ )_مهينع ناي الاو ميم 71 َ 00 ْ ١ ا ' ّ

 ١ ٌتافذمل امءانممو الاتش كلو عاعٌسلا ةرم اص ةعضترم 00

  1ايشالتقرس دال سوماقلاف اموعامهنو عتسي ايعابر فرسا |٠ |
 ١ ا ضرالا سا كريم نيديبمو ساّع نسا ءارقو عولطل اي صاح هلاث

 َ ا و لوعفللا هئانبرعواز اكو مطاوع اهترروبت ِ
 رعتمنوكيق جءارتلا ةقرطاو تبلا قرطس لاعب 1 ىّدعتي لع ا ْ

 نوكشديلعو همك و تف 5 0و ةتمبحرو عجرك رحاو لظنلب ا ا | |

  1لاونج داكوعملا قرع نمرالا ذك رسم ّسلاو انمح ًْ

 ْ  00اكو 0-0 درج ناججلاو 1

  1يايا زير ووافوا دمع مدوع1لييسلا قس ءايلا

 ١ قال رلاوتر ميملا يح ةريتسلا لل انيميؤ د يتق رار 1 ' ا
 1 ا ا كو ميلا ني ١
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 سيتا سمه سهلت

 تعرلت بوو ءازجو رج موشن الا ترج ةيط وعلا نا لاو دعرسم قبب رم

 ١ ةثةيعارهاظءال اردب دف الابو ميما رد هارجوعمو دددصق اضياو ْ

نجم عم ماقهلوعذم راق مايل : نمرسلو ءارااسكو 2 : ٠
 9 90 

 ىعلسرهلااراغلااهيبف تركت وا رقم رايشالاو مالي ةارم ىندمبأ |
 كلام درع رز عإصو كح درع زركإعارصو نزع درع رح
 ا احا

11 | 
مح و عرصو كضكف درع ؤمإصو ك3 رعد لعاصو]

 د
٠ 

 كارا داري كر ع)صو دكلراومس ددع ٌرك و عزصو دك روج د دع

 س انما ره لفرال اداعأ رادع بيد نهر ماوس اتاشا مدع مهام

 ليلقلامرعلا اره سو ردع هكدا ص هيلع حولص ٍبوتسيالو نس

 صيصنتلا»ل ولو هيلي يسال رييكالو اليلقاءرعول رتب اف

 تاويسلاو ازاي ر غدا ناركوا رو روم زروك هه نزع |ضاب نا ارهوع

 ثاوسلاز نواوإلع ا هتداو دلل هونعوا نب سا مهله معو ازمرالا ٠ ءاماررعو

 هللا ريعون ١ يتلا |اق كثيرحاو :رإولاو هيل صوصنملاوه عبس ايس

 ل“ اق لاك ناقرجاسلالضتؤعر جاشلا ! هيب قصرا طبسى ىلا

 تيم غانا درعل ازين باومس ر ارسم ضيسمسنل اي عل ب لمي
 ىلا راو بازل اود وعل رب ال درمان ادلب درعلاصيصحت ن١ 3

 ثياعالا هال لاو فالكل نم نيه أم زعد رحل ١ موهيفم ملا غنل ايازهو [-

 نامل اورج .تّملحام ر رعزجؤت[إصو امل و لئازل انيمي

 تاوقسارهتلاس الار ةك الملا ل تنال تعلم صدلر اوس وبس |
 لئاعلاضزحي تفلح ام ددع ركل صو طوتبس نمل ما عامتر الح | 1 ٠

 م [ههليعورتم الأ رجل امل نايب صاهنطابو افرع لن دكيع رو ْ

 ظ ع 0-0 د و |هنيعو ريطلاو شيحولا اهنا ناب

 م 1



 هيد ه>

2 

ّ"' 

 721 يروم يعن يل و دو و13157

 رت ار هو انّيرع هيلعىلاعل تولص تناكاذا كركالمو

 مالكا ةوصآماو دّوعتلاٍل بَعب ثداح وه و مط هرانظاو دد
 يزيح مالكن السل وأمتل | ايكو تافتملا“ ان نع از رف اهننَو

 مهد خروف هيلع ولص تاه آذآ يش ررجب ال زحاو ارهالك ميرَصلا

 اذكو ةددعتم اه ةفص اه اب لاومل ارلعدتعر نا كلذوخعو ا دترفغموا
 لع لصو لعادل ار اورق تاذ ةفص اجرا 0 لعاهداثا

 كاولاو الاحناسلبهرزعو ءازئمحلاز

 وو ءالقعلا كّقولخ سوراعحسد من رم نزع رو رعوصو

 ل داذضصل اثر اركل الاي ررعر جر عإصَو لاوملا

 ظ ةتيلشسل اول ام رع ضاع[ صواهنطفو و ضرالادجزعوبل ارم يلا

 | اهتملو سامه دو اف اهماغو ضرال ا ماع اهسفنإب 3س ان او
 نوكبوك) ف مح ةليشْنل اهل |جاو اهل ات اوردملاو طسساالامو
 ا التسلل عر وع لمد ةفحلا نص ٌمِفف سكرت | ىم

 0 .: ناهض وع امو 'ىن ساهم قلختامو ايندلا

 | 0 0 ا يول 2 ا ا

 ىعامه اماررعواب ءاوسل انارقا درسا انا ]محو روس اولشميبلا نص

 وو رنكئال مرد يلم ملات هؤانئ نصره ىف مالكا قلم لا

 ْض |
03 

 ”ا 8
 ١

 ْ يضل و انكزمر الاى ءارسل |نسبام ضرال او تاوىشل درع اا

 ةاوصمبروكتزاا كك كي ازازهإعاسو ينحل ' صاح ىو ةيدهشلا|
 ' اذهولعامو هل اواوبامو ةرّوحمل ايش أ ضمن وسل اناث ادهن
 ٠ | يطلاو ار اوووطا نم امهينجبام دارللاو_ر اجلا ]كفؤ واسم ناوصوم
 ءاتلاؤعل م الل وبموهجباهتتلاو 5 ءامو لاخال امدلاذ ريعو
 [نتتاز ذواواةيبن هدب نهر ةلههلإ 4و ءاتلا يف 0

- 



 تاعي وا ايا رمبضا اهنال ضرالل ريمصلا نا رهو
 لهفوطعملا نال ءاىسلل يذلا نالت لرعملل اتنبم ءاتمل ايفو
 يازملللا ةعرل هايل ضزعادت اول ؤال اك لعاضلل اًينبم طم ناوكتف

 ملاين جايرلاو امه ظركتو اهيا ايزل دس ةخيعزضد 3

 . ١ قلاهو ةسايلاوو بونجو ةتببولاهو روبترلاو هيقشئلاهو ١

 ! باهجرعدلاموا بكا هنوكل ءايك ريو يجر سب جرلكو |هلباعت 1

 ١ هديب ةجرا بك اؤملآو ةجررالوصالاف حايزلا 1

 دع ةازيسلار اىهتملا زيسلا ضب د ةنماس ل امتلاو انوا
 ُُ 0 ارماوأت تدمع 0

 لضاهتلبتو زالا لاتنام هو اهف حوا واهب راعمو مر الا |

 د رص ام د رع رين فم لصو ءاونسلا موجب مدع وع 1

 ٍٍصاحرعب ماع يدآو دل اف تبوح مجج تانيا نم دل اراه ى اليف :

 لاو هول ولل اررارجال اوراس الا نم كلذ نيمو لامولاو هايملاو 0

 لصد رجلاو بل اؤوصحو دارتلا ردع جلوس و دلل اد ريو 0

 | ةبرملا هايملاددع رجوع ]صو رع اول العلملا دع يجوع
 درع 2 وعؤسو دلل هريعو دك ىبلاد نايبلاوناهتإلاو كوم ا

 ةزالافاينرلا و دشن ر دع رم طجاسو يملا سف ىراوبلا 3 هايملا
 ريوئلا اره ناك نا حرعو سفر اوديككدم عم كّملح نع

 دالوفلار عراد مالا سرق اكل او .وملا تينت اهنرعيت ذولا
 لوثازهو بوس رلاون | نمزو دويحو وب اونو هروحوب لرلع ونمو املا[

 .يرعش الا نسل ول زينل ال قو ررهيسل اوهو طالق ايلاركبا عماقلا

 كا ننرلا ةمازل صد زق وهامو نول دالو طين د طوع رو اد اواو سيل ش

 ماظور اكمال لوالد قمل نهال اولا ةَوناث هل عر دت وهرشاما ا

 ةلاسرلا حرس جان نيالاق ورمالا طابو لاملا ارق :قاتلاؤرهالا "0

 ايلا اماراو ةزمال ام انيرلاؤ هيلع عض نوال اذا اىلعل اًريك اب هم دنا



- 

 1 ٠ يهوه جوا بارض هام دالق د ة إل اذاشارو او

 رتاوعلاو بضغلاو ماتنالا لح مهنا هس محض لامي هل هن لا

 7١ تننفاروكزلا هال لعج ولام نوسليم هيف رعد مهنعّشوم ولدي رشسلا
 1 ش ايفل روكذملا واذإإ عج سم ناك لن ومالك كوهين هان رو امل دع

 1 ١ انف او كو غايندلا تانونلب ساخءرثعوهامتاو دوال او مي ل

 أ | لموريئلارازملاسازؤوم ايار اسعا اللف جرو اهدن لهما
 ٠ . راضإلاله سرْساوهاَمعَو الام امازع نم اث هل ذي اهناال متنا ياذع نال مج
 روك ومار ايتعإلا نيغملاىِب اف كلزب لوملا قلاع زا نكل ةيحرؤح
 ريع رتسلاةاكاو امها ر اكل ناو ةئل ايملا جرح مم مالكلا 3 لقحكد
 | ١ | تاومامشفاالااو ريتجب مليمياطلا فج هلك وعول اف مازن اكليلجا
 | 0 درشرت# إهرصو ىلعا هلل او -جئا بتعب و نتي اشار م دعل نيج
 09 لرسم اره زيلد منسو يدع قلد اواص دنع عرموزع كرازعو
 كايا رين اجو ١م و روم ةمالاءاخإ او ؤّرسلا و بانكلا.
 0 00 بم لدوط مالك 1 ةارونلاو مالسلا ديلعوس وم

 ْ 5 ال نا وسو نمو كاسل لا كرمولك نم كيلا برها :
 0 1 تيري لاق كينيعللا دلو شو هلزرب لا كحور سو م 'ظ

 دق لكاس اعاد لسو هيلع لس ركل ةواتملاارثكأذ لاذ
 , : تمّقوملا 3ةناب لا هيلع تملكس دال دجايح وجو بقل 9

 لع افشالو هبي بانكالو قاريالث ابا نيبو يب تلمحو
 ىسومابو دان لح رتوكن الملا هرصش ّقح مصر دوم الد هلام

 دويل امويورلا مرفت ناَدكو رعاب رص نم ور ١ لد ارسا 027 ١

 اخو اؤزعرر م مد لس ارسا نيب اقي ىسومأ» 5

 حدنمازاقرجاوسومار ةرقوا وهضراتلا ٍدَدِلْخ داارحاو اق ىح
  قثواجامرعإبنايإلا ]بقتل ولد جاب :رايالاب كايا فالك وم كيلع
 0 سذب ل ىوسوناي لاق ناملاوّيحو تقنتالوكدا 23
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 وح م ع ده ين سوح صل

 9 زان د ا .تامانمإل هج ةيدلا ا

 + ةوصمزمو رج جب جا : 2

0 : 
 ---ك - دكا سس ١ اه مق: م هرم ىادد .> دس ويوم رج وما# ورم .ذهب موب يك ى > 1١

 مس +, هسة سا يبإا



 ةدو درعه ادسج اك هرلا قتسيل مل دكرصم ملد نياسملا عيمحأ |

 نيس ااوحناوىرط ارون هيلقل راالو نوح ارتضح هحتمو هيلتأ
 ثوئاقل مجكئنوادف دصو ناب نما ص ىسوماي لاف نامدلاةوِسلاإ

 مهفاغلوا نورسارحن موا يجوب نكو رجات_وك سو ١

 ور نافع ازملاو ةولاؤي سنو نولقاؤلا كئلواررمونلا| '

 اه ةرشصعوؤ ع ذيك هر تالا هيلسو رخل قمر وضرلا ناو هيَق
 ربا زغو رع د عتي 5 3 للا وواعب ناونم ل14ي نعت و :مايواعو#

 لدار رعت طتوسو لع دلل ارو 'ماللاب هررصم ىوغعيو حسم

 زضسز ييجنم5 رو رم ايف نمو ايم ايان اًماَوْءالاَو اننادلا | ٠
 ذورعم ءاهتش امهيضنير ارا حا راروتسا لص اهنمر هاى 0 56

 كلذ ومما يرحم ىلا لبا لع نكل و درعالو هلوايشساولف كل د رعتراكأمو

 مدر نم ةرعال ارباو اينَرل ايبا ديلعلص ارم او

 زكرا دعوا اهصصريرَعَت صاير رصماهرجب نشا فو رمتامو |
 راحررعلاو ءاهينالا 2710 امورعاد او ل دوكو ماو !

 هنزل رنا فال ماود سو ايام ءاهيتقن ماين. رلا وش اص م رن ميو ٠

 ديار دام دع غل ايو يشل [صجنو 5 رح زعزصو

 نيج اهنم و لاش رنا ىلا عاطيلا الو ءايتنا البا ربل كل ف

 ينم نيرارلا )هالة ولا مونلاه دنا صريعو سوما ثيرادح و و

 برج تومال رودرا لهاإنو تومال دولي يل هاإب توما
 دؤيتسو مهين ايم اف دعا ٍللدل ١ ثيراحالاو تاب الا نم كلذ
 لترتإإو ليتنا اربار اكل ان اركان الَ/َت مادام دع

 اهلا ةنينمولا ىمدانصملا امو ثيداحال او تءارالا ق اك ةياغ الد
 راليئافذ انياةراوتل ادمإعةرئاز ران اوماعلا نموملاريلخت مدعو

 نيعبرا ننْركاشيرح ساه اني ور دف هو اًسلا رو ربل اق كيوبتسلا
 ةشاوتملا رابخ إل 3 ةٌسانتمل د اهزدال !انيانكؤ اه انّمسو اتيان

 - --_-- -__-_--_و 6

 مسح صح يول ب ا م ل ممم ل اص لال - همس مج سس ماع مس سس يو

 5-3 0 دن دول يس يس لا 7-2-2222 هه

 ا



 مح ا و ا

 ررد لعرت إعزص و هاض و هيحامر رد وعر زعلص و 2 '

 اهئفؤل اضرو تايشإب :ةيلهتسلا رسل ا ىف ازكحدل انم يو كبي
 يلا قو فيدكا [ةرايتناررطر نه تاي الا مشو اذ ثيرخو او

 3 ١9 ة دارا دابسلل لات لل ازّرحو رحاو ةي يصر و طتسغزو هلا .

 ال زو دمام راوادل هيت اما ماه مهبط هما 0 0

 دتعروههربعاىلاهت مد اًبخ هللا دجر ءايعنوبا يشل لاقو هك لطملا ظ
 . هع اظل جوع هبرل نيعلاّسحو هيلا ةناسحاو هيلع هفانتو هل
 لوشهدايع نول ات هاضرو ىمسا ةتبيهد رواظمتو هرعاوَمق اومو

 نما عا كرو هل ابشن هلم وانو ةبصما# د اراو مل |

 الماصو ادي ممتن دم اهحال ههتعانانصو دعم مج ريب ديو هيلع
 ايضعبثو ه ستمملا مدل اة اهنإب كو نيزرالا محرك ضسربال اربا رجع

 || | نرعازلارهدلانيباكنيدبالا ربا لايف ميصم |ىه اكو دابلا قب
 | | رع مدلل امهصرتد ومر نيدباعلا نر نيسح نيؤع ةولص 33
 || ١ سرماتلاؤ نكذرف ورب ال اريا عع |ضالكو نيرح دل اره د وب ني ديال اربا

 كراناكموسا ىلا جف ف مهملا م : سما هلزلارث عملا اه نم اظائلا |

 ءال اتم بولا و الل الز ناهم مساوازل ارك و ميل اظن ئابرلا |:

 تيزنذ 3و رذعو ب وملاب 91 لائاب ىلع كبف كرنع قشملا
 :ةتيكاف نست لن زمملاب دامملا نوكي ن١آلا تقيم غسيل زراطلاو
 ةطاودبعاص اراب قل اف ءانسالاو كما و راوؤ ال دنع دارلاذ

 وابل اب كنايدكلكسا:ؤ١ اماعملانلخت ال كن ادن دممو ىلا :

 ع ول وا ة تبلل قو ةرصوملا 1
 | ىدلاورفسوؤدعو اوتو عما كلرتملاو او ريس مم ىرّيس نعم

 كاتو اقاجرو لرْوعاَةيت هب قنو نموروما هيِجْو منصف او ه رعا
 دكر رتسمف لاهل دعا ىوش راعدؤو قراموويلاطمو هرجرا كدا
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 1 ه2 جب عرجهك وجوب

 انما .ةدطتوييملا ىو مج نا تل 00ريال حاقد

 3 يسوي جاب جورب ويجب

 هصفا ريم . 1 م اهي جب
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 | مءانثو ةدطقترمل اهل هل اؤسورب نيبازهو د ىالومو ىدّيشو |

 مي

0 

 ٌريغعا ةيارتبا ينكرها و! فيرا مالل ال كن اًنسال 8 الوعفلا ١

 خمدو ارزطواائيشو١ آم م.العرماو عنو لاك لحل لما نجما |

 [ايتسلادلنهيالو رجا حا بال نهإب ميته سو يجبر هيأ نما
 . ةهلاب نيريلاطسابابةزوزعملا مساو ايزرواهتلا نسنخإب و معلا
 | كدتساب الولفعانؤيملا مركب ىوكش] م هتنمإ عونك باشا
 انتشر هي اغار و از الومارو ان دّيساو انندان ام اوهقسالبف ثلا.

 للاضر زعرمقارطلاءاور راع دوى رانلإب قل هوْمَس ال نا كلكسا |

 تناو ةرْس ]4و فار تناوب كليو يت تنا هللا (ؤًوفوم دنع
-- 

 | لا ظانلال !نحرق الطا هيف ارم نعو دمت ىف'لزنرما لف ل |
اول سمج ال ان ابا ىيكأت ةداعا كؤكس نقول ارامع ْ

 نعل ف

 هيلاطم مج دن الؤسوبت ل ماش 0 !شمل الط ملا لو: ال اذفضلل ١ نب وعينا

 ىكلام دلتا ببسيفد موب امم ميو داؤشس فا مهيل لوي هناك

 سالف دنع لايصال هرزع هلاع نام اعجبو اذ اثعاو اذ امعتساو
 ةمعورلذسا لامع َشَولاَو هداراىل اصلان ذل اوس قام هاوس

 | ةنعيدالا ما مّشسالارمتيف نيل لا مار مشل اذن اعتسالل وابلا
 نا ارش لكن هار1 ةمشل جست يطا هنوني و قشر وذ
 دوبهوا بص نامالشلا هيلع كيبن ريف و مارك شسملا 3 ىلاخن

 )لعلم الوز لمالاوإضورحدووصومإع ةيراع ٌةلوضرما
 وسلا ارتبالل سضةزو ىلإ نعّوع د موا قرصدو تناآلا
 قو تنال ندع لمت الىتلامإلا وايش ىاآم هرركملامالاكا

 ةرمس نباح ىعييبكلاو اريل اهوسل ايطلا اور ىؤس واعد |
 ملعاملامو هزم تيحعام دالك يح نم كإئسا نا مهيللا هزع هد اعد

 | نم هزم مرَدو ملعا ملامو دنم لعام أك ّشلا نم كب روغعاد

 بهو ساي هيل !ذهام نبا هارد امك اهنع هلل اىدز وشيداع ثيدح



 ليبمول ريم نسعد اذرتائنخيالو ث رز ريق الد ن رتلفلا إ

 تشويشلاةلاماب تاتسب اكل اره ل اقرت ه تشم ءاتب ةتلديتسلا أ

 زاك عوادجو عع اصربكاوجو قياه كير سس نفي عمتساو 1

 اىف فلتخأو نجلا زعمبو و ديلعدتل رسولا ايهيم |:

 ريراةصامسباو الطائش ادا درع مل هذ ١ مهيضعب حر

 ئش رجال ناحل قوق هداسخ اوه ساي دل وق ضصدرو اهب هديغ

 انضماىوس ثيرحوُو ثيردعما مورا نخحاؤيإل ماد ميما ريسو

 اطلاخالوروسصلا» اًرال نما نقش نع سوو[ 3 زمنا هبحرل

 ليتلا هيلع :اام ررعوراوتسال او رو دعو راطمال/ امق د دعو راجل

 ثدجفيو يحد اديثلا هيلع قرشاو 1 خناوروو اهلا ديلعءاضام

 | ىدي وووشو م دنع[ش صأيق سو بزعل رذسمو هاود ولي دلا
 | ملفاياط العز اب أبو ىئلذخي ملق ىريس هنتي دنع ىءابد

 وماء كستْتالاهل بهوذعل اهصئي الد بونزلا مضتال 75
 ناييلاه ةؤازننيرحو ءاجر ثررح باول انا كنا كنه الام

 ثيرحإوو حرا عملا لذب هوارنو 0 'راوسا نموهو ماؤالاو لال

ر حلا نوكسو ةوجملا نيل الكب تش مدالا
 زا و اشم, اند

 1 0 ةاحردو دو رص ركالاَو د اح

 دلوال ار 3 ةالا,اسالا سم دام نا قةضو وشل او دحر

 ةّيلطفلاتبووتلاةبه هريس وهني وتو هشل ار سكو هي ان :روكسو

 ا مولاوزئياسا بوب اوهو هرباس ةتجوتر نم قاوساو ق ساو ل سمسا

 امنوا

نم ا ٌتررع 25 الاانل مرفت راكذإل اقىووتلاهدروا
 1 1 رتياربظا 

2 
7 5 

3 :1 

 از

0 1 

+ 

1 00 

: 1 

 ١ ل

 َ 1 ا ا ا

 | كلذ رعو توريجو هزم اقري تضخم ا كلم اردن اس دن اوس

 1 ليعمسأو مهب الو دنم]ساانتام جو ّيصو و م دادفلجرهو هللا |
 اال ىو ولا هز دسازحا لاش هاناؤق امهساو .



 هشاانارجءاملاوسومّدر صايو ىر رجب دضرمرهو بوبا| ١

 انرنع سةر هانهلاَع لاق وضخ ا ريوملا [لعو تايناد سيل | ٠١

 نوه

 ب اعنارِعسوَقِح'طءطسوي درو :ريلوملادحا مج ىو
 للامن ووكر ورملا نم بريم ىلع العش الل لغو نيفيس دنع
 ىع ,الرلا ىدرهذا ءاذنتك 5 نمار و ىرهراتل ا رعرش وا

 تفحان ادديمضراناوسومّما ىلا انيحو ارآىلاَعت هتن الاف لاَ
 ءولعامودليلا هقدار نافع الدف ان الو ملا هيّقل اذ هيلع

 ننرعالو اهنمفكهإملا هان د دو ىلا لاق مت نيلمسر لا نم ]

 هرم كم اوعاننم رول دىسوماي كلوؤس تييوارق ىلا لاقف

 ههرفاف توباتلاو هش ١ناوبام عاملا اتيخو ازا ىّعا
 مارابفررع الو اهييعقنو كم اىلا كل نعرف لاق مت علا
 نوحي هاف فلك نروزعافلكو سطو ندفو وقتك نزور
 ,الابوكسو رضوا ءايلا عش ايلي درسالقو ةثالثلا دجو لادم
 دعسالقو ناهدمتبا ةزمولاس تلا ةد ايزل او ةَيتَحاه رعب
 لاف نينايلمزب نورطخ قو صاع شوو وسيلادعسا يكف سايلا
 نبايمزالوسا ليتكو حول نب ماس نب رش را ني ياشن نيرماع نب
 تاكل شو سارملاوبا هيك كلذ ريع هنو دوس ف ليكوف اعط
 قنلدحآو ىردنا شكالاو بج لشد مالشلا هيلع يل يه ارباَزَج
 لرعدعو ةناذكونب لاقي رجلا موت لال سرا هنالصق هتلاسر

 كوزارقو ذينكىنل را وبلا هيزح فلولا ويجري دنت
 اك ديل و اسمن اونو هن ادبلع يف وصلا جاو ايار كالل بت وامّمف
 همر اول ورب ميلا باكل نمل م نعدلل د . رقو ه واقل 5-5

 يرحم قَيدنعدن ور خأر و .ةيوئليا زن ارو طر ابخالا نم مهتعدت
 تهت ىح داق ءاضيب ةورث لعرشج دال الطعم مساع متصلا
 ةسايلازيرالا 291 ط سيدان ةئمجي تان ةوطض ةورملا# ارضنج دن
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 الانسدلا ميال ا م نا عا ليلا آن نسلم , 0 ان

 مموتسان مدح ديب نلاهلاثر اهفكعانرل نم هانءاو
 قدا زم طماوهزمحان دبر غيل الد احراق الل إةءلنم رلعا ادا
 . رنا كعلطأ عب السلا ديلع مخلل اك هنا م الشلل ا ديلموسومرمسم
 بهو سابو للان هدد [جالوماسملا كرنب لاَمَف بلا لماع
 ظ لاق ايركرلو نابدسموارل انيهووىلاَس لاق تاس وارد

 ءاعرلا كاناَوِْطْؤنَن ,ر كنرل نم ىلا نه بر دنع ىلاعت |

 ” ل جال 0 اةرهر اف

 0 م ا ارا
 نيتنبلا بق ءاضوهو ةنبال ادارفاب بيعش هسا لؤف أاحايو اير ١ 16 صحا ات

 6 لاذسقو مزاتملادياهوسمم اهجدنيَقل + دارا ا لقحتو و
 ايسلادببل دوسلاواّتقلاو بطُعلا ص اسكن اةتس لاح 3 وه امهلطْمَحَو
 ش نطور تسر ةدوفس تنل اودع عماد افالا نئم غكلل دعو

 بايرعامازدو اسس اه رسل ابل ىرالا ع امايرونصاسو

 هيلع اسجاامّش التهيج نمو "اتنافاشضا 0 3 و

 و شلاش غل اهر رم دروس ١ !الو جبت واد كرفت نا حق ١
 للا جرت نار ودول اوهو بيعوج وسو سيس ةنحخ اوما | مرع

 هيفتب اهفواتجالو ةنطابلاو ”هالنل اج امل اوررابكلا ابإزج

 لرش وادب و رشا والان صمتو ةوإل اوالوانرلاَو
 كلا باجملاو دطلاو مطل ازاثو مْ 0

 ايدل ناد ديؤلماو ةمق طولا اوصر فسح

 قولو

 دسم

115 
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 مستانس جاو 270111 ةزحإلا و

 نيؤد ذنإل لوحرب جال و لاوخإلا ميج ىف دلع ءاضرلاو قح

 ءرسوع ذا اامكناماو بارقإلاو ةيؤرلإب مشل ابى

 ءوسو باخ مت بازعلا : ةرسو باّوحا اول اهنل الولحو 2001

 ىيدئاههزخاكتالف ةرخإلاو ايننل اينرلاو فوسزل كنا زوعو مانع
 .كيلاوي لربع نابل هوما لن اسحا رق ا ىاوالثئاينذؤقنالا# |

 ىنفشووراوماهيل ارهولاو او ىساحماهنم جلا ات دورا ةرصعوض |
 هدماعلاب لخرلا ختماو دصف رائسلإب لجل ١ تمتماريطرملا نب .الاقإأ

 ماعسإلا كركي طا دل ءنماو از هتلر ١ دك هتم ساس اى لاقو وتمتلم

 فلفو لا» ةليعو كبارا اتحْوانرل اؤكتتحو راكدمو هب

 لاةّيحف ةزحإلا ذوو ءكاوسامتالب ءانغلاو كبرت الاف )صولا |
 نارحوو كرس او دل سور هِّهاد كل ظظعاو دك ئانوالاهضتردعاابا ٠

 ءانهتسإلاءهموعاو وز ل ؤملا مهم قنلعتلاو كئأو سر طو كو | ٠
 مهيلع شازيرل عمن مبر ثشلل دلرتحو ذو اضال او دتتحو دل داوي هلع >

 ىرق ئ 1 ط رعدلل ا : ارث ءارهشلاو نيييرسلاو سيبيلا نما
 دل | ىلعو رجس عال صو د دكزعالو كلاروم 00

 ل سجيراويرع ةيورسمام ران ديس عامر جيس وأ

 عم أم امد اباهس جايز انَصلَق او ةعرس ناهملا نم ظ

 امام وراك قازو 54 اضمب هضمي وليهىرل اهم فث اهتلاوهم |
 هل وزرل هقوو ىنحمو هردقو توملا» أشق واةتيملاباتكن زوب

 ةفياصر |ىتسا مه كرارعلاو مز اعّمسساك ةداعتسا انهدإ اعتساو دلولخو

 . |[توملاقؤؤدو تاشسابملا سا سوه اود ازلا ةشابم هشابىنعملاو |
 . |ةوريف ٌلضوهل هه نلثخا وو ىروج وزما ةئابنزوب ذذ سابمو :

 دب لوعفم مالسنلا جلب خي هاعد لضصواو نيلرفى دعاهم دعوا
 طم دورا معلم السلالصواو ةَييش قو ةرهقحم وسل م
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 0 ماللا 3 ا
 . ايتبماعر اضمالفع مال معو راسل ارمكو | معن مال الضو و ا

 | ل اهةشلثلا موال اع ةّينتع هلوشاو دل ىعنم عالاشل او لعانملا :
 ةاا غفل صوأو نيمجوب ةريتعمزئسؤ دت ٍصوو لقال امهلتسل 1نم ا

 هتارجاللاوراشن اكد لعنه نبسزمامر ف هت العمد او داشل اد آ
 ٠ لحوز ما عساعد هلعاف مالتتبل ا نوك نال قك لقال[ داع لج 1
 مولعمداف ونجح لعافلاو.رلوعمم مالاتسل ادا داومطم ةنيتحت ن ا
 | | مهتلاوصواوزرعر متقنامرعالاعةييغ وكيف دناديس هدا نا ا
 000 ىنعمايشا تن ا اهنالرد صو دلوع ف وطممر هش اعد تنام تا 3

 ٠ | ماكنات مهحاورالو اتم لهال مالشملا غلبت لاؤس اه انعمو 0

 | انعم, اولِشَر[ ل )زو وامممرهق خو سح مالسلالصو او ةلجىعا 01

 . ساو نر و هيزعهتد الص ِهتبْياعىلاهت هللة الص ماود 1
 : عدلا لصوللو ينل الها ماما مط مالت الاصماو ةنيللهإل ظ 3

 1 هلدامؤلسو مالتنل مهيلع كت الخ |ةصولاو ىلاهت هدا نم اماو لجو 1
 ل لهل ها مولعمروكزم مهبل اناتكلاو مالّسلادّدمنو ذي لهاذع ْ ١

 0 نياظفَلل افمالنل افدل مانالاّس شاليهأتب هل نيزهأتملاك !مالتل السلا 0
 | ةارقك مالهالد الاعر 1مانواتلا انهن القد دحاو ىجعمي

 6 ايت نم زون أم دتَح ةتحارم مالت ارادؤ ةمالسل اون |
 َةَيَع هيرحي كه اًيحلاقب هتاق ا هل ءاعّدلاو ناس الل

 تاهييررتل اذهل كمل اتسوتح لولد يلع هرشسل 13 كلر ُبكو

 : ؟يلشوا كلدب هل باعد ةدكل انفو ل ان ايكلال قطو ءاقملاا

 هعمس مالتسل | هيلع مزه .اعلا انهى مامهل ا هلق 500
 وعم لمت أاراماوقي ةوس نابعل ترامح مِسيسف هب ىعرد لجر

 ازهت .اعد ٌتدايحاللراّساو ءالؤه :]لئعرتمو تاودال يع ءزاؤه

 ١ ةقيتمؤؤتسؤ و ئصلخاو ننرخو ف ةماؤعمو دامرلا

 هسا دان مدس وسن سس ف سن نكس تاون .-تسسح اح سص 3 - 37

14 

 3 0110 000 . ١

 تدمع 1 تا م

 تنل ياي بيبي لاا اا سب بسم ساب 0000 ا ل ل مااأاج6-1م١6؛

 نلورر نكيو »ا 5
 . ىلإ دن يوك سوح ا ديلا فيففي 0 . دم 2: وكن ربي" هبا



 ١ مالسلا ل عمتي اكح ادرقز ةدبلا عشق ىيلالاتصرتلا 7 3

 رم متو اهؤ راحا ف ولفلا يزعل درت اومن عموهو 1 ١

 ةهلاش امل دلوومامو ص اصتخالل مالئاملا

 نتلكلل قلمشتالإو نو زيها ارلدالاو َنلاتملخ امو ىلا |

 دااوق كلل دين ىاذي ل تاق اب قريصبس العن او ىبجت |

 ةيامزمامو دوو مكاو اهقًر ب هلل هللا اهضزرم ومال ةراد نم تيأكو ]

 قمر ءالوذيإلا يقرر ءامتسلا3 و كلوقو اهقدر هتداقعالا شر الا 3
 قعر وتانندوكس اموم زال ءادي ودمج الى داؤا تمنوا | ١

 | نينةاليؤيمل سةيلاس وامين اناورلئاسؤ ةمرع ةعبض|
 رلرقفتبسا انا قولد رمت الو اذب دف تارك اه ينشب |

 رافعتسإلاعرازول اول اسلام نامرحاو ىجيّتعن ال ىةيل احةنامج 0
 ! م ىلاهت اودزأمعس ءادلاج هلعات اجو لكأو هبحا وع ق سا ا

 ”ر رم اتنف ديم ءالك صىوداىق لاك ضو كلاد

 1 3 لاقو فاج جرب تسل هتوْمِحِسَف هل بيتس ارولو

 بي دايس و ءاق بلطلإب كناسل قلطا
 ظ اولا ماو ر ةياحالاو هل را وخراعل اف نصل هللا ننام سو :

 مد باحإلا صدللز سعر هوك نبا سى رق رمل سندان لك

 لوم ةوعتسا ىمل ةئملاو ءاعدلا باجي ىف ىينحلا يؤ راولا ٠

 ىنعماو دلموتسر كلا ني امم تمد ايميتدو نواح رو نش

 > ظ 0 ا ع ضخ سلا

 ةجاماو و اشل او بيار عم سسح ثيدحلاة و يملا هما
 أ ظ

 ّ لعوج#ل ااقد مكان اىلو قو خيزح ساد و مف دهلواذركذو داربطلاو

 1 هضادادتما ذم ومينا يعيرتك ا كارول



 ها سلوق ويب ل هتدالوسد لانا تاخاشلا لقفل
 ظ ب : ضك11111111]|] ]11 هل ا عوا

 اهلا لاق منيت مكرتص م :انص ىف ّقلطنأد لاك كس باه 9 ٠

 ْ قي وادقز فاو اعلا نن عنخ ذليل ا هه تاو كرت
 دوجري و ضف و عفشو "لعق ممللل اكرصج نع كل انعسكي نا كج أ

 . تياثنيارنع ىزلاره فلؤملارنعاملفملو همي سعدتن اذن

 ا ١ لب ها قطا ردع لف املا ةرايزو سرون سبي دس 0

 رتالسديلس النت ا ريبئخجب روج حلاق ريع زور لع ولا تينب|5 -

 مفشحلاو اىرل اكو لوسرلالا امهنع هتت ارم هيبحاص)عو سو هيلع

 ظ نااناومداو هلو ىلا انهامركدق كيلا دخون او كرغس او امهثل ١ ب

 كريب رصف او كيرلا لّشضاد دليلا هوب ائعمو ممل اعملاّبر هتل ف

 : رو كنب ثيرعت تاياو د ضعه ناوتس الل ءابلا

 هللا ى ربح [نبيبحإب وطصللاب قلع ينعي 200 قو

 ديرب سي تمارك ةداراوا هتمارك ذا دحوم نازل انل سدو ىلاغت

 روستلهيلا انيولق ليم هل انتحر عرنص هتارنم ريما دب ضانح
 هذ ارتدزوو ثيرح ظل مرر رنا هن اسحاو هنسح نم هلاك
 هنلعمبازمد فينحزبن اع دنقل كر تكور | أب لسور هيلع هلئالص

 فزيطلارزعاوسحرمعالاا ةّسّمي هريخ مت تييمَق ةجحاح هل ناك عل
 ظ سوس اناازهرخ و دوسإب ]سو ديلعش ارم ذي ارد راوح]ملد 0

 7”نب 12تريويرو رحال ك نم دب كا هن ال هيل اهاض اضافت ر لاكي

 ول "ةرتع ةع افشل الع مرن ال يذل امآفما اول اننعانب مهشاو ذب
 تا صيبا متم ننايسيتتم أك م

 1 ا ا لل

 انيف هتعانش بسن مملاو ادهاجي كلر كيلا لس اىا دما اق
 ْ تولوا الدر َقىاأَت الث ' هايج قّلمتي لدم لمنع هابيل س هلام بيسسب ظ
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 قي يي ىلا مح ياي دفنت , و
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 طف ضريخالل وا هدد اعدلل دعوجر نمير ئلؤملا ا اذ

 هدا ىلض هلال وسر ع شيزكلق 2 # انيك هعمش مهللا لوف وهو

  تخمهللا اثات ءتسران الث وعرب نادر ناك مث ١ ْلسو هيلع

 طق اسرهائأه رعو ةدادشل !قئشلا 3 ريقسو ةرئعل انشا ازمعبو
 لين لعف اربح مهل الق ءاعَرل 1 عذر امعم (نلجاو تايوتا سنع
 اهرجنؤلاو نهؤ ةيليتسل ١3 مشل اق اركش اكن ءانمتسا مط ا طاقسإب

 مشل نوبقد نيح مج دايلاروب ئل اذ دل وا فلاب داما ةثل اثلاث م[

 قيلواؤلا نورا كك ةئائلال اف هلع الشرك هلو اثلال آر ابض ةروتملا
 قويثالشازلازلال ود ؤلارقد هلو انما الابر ايخا اضن ا اهنضجتورم خالثل اطافلالا

 ةوفخلاوارايخاو دايخ دعجو اهب ىهرور ديكر زر يدك ارب سوماقلا
 فلزم ربجاوه د لاق + ال صل او سرت 3 ةهنشملاو منييلاول ايف 3

 نيرراولاو دنم زيي ئملاريخ سو ديلع يا سملاو ريالصملا مشا ريحت | ٠
 كى اهيل سبيويحنا) هيف نيج ارازخا مو نضوج إعوا هيلع
 هتسب تبق ملكش هدب انهم اياب هرذعن يلو بشملا ه) نيتيشصلا
 دورتسلاريرثسلا جوملا انخرتد طعم مهيلع هل ابقار مهننم دا لويثل
 ةصرع مج ةمايقلا تاصرتف مباع انإب مسو هيلع هلل الصد

 تقلا يو اضع مراهق روحو ءازلا نوكسو قلوهملا نيعل اقع |

 ةرروسرطاوملىهلاّن ال اهعجررر عملا د ري ىشالو دف اتي ال ىزلا
 هدعحاو ةنس فئل ازطومآل انطوم نوسمح ههقملا موي نالّيق لف
 رحيم لا جمب ةن ؤمالب ىئل اًةرجىل !!ررسمء اي اهو !الايل دان

 باسح ًةْسَق انهالو بعصرما الو درصالب طق شم الو "ولك الب ى١
 ساهلكدل امف هيلع رتعي نا باسحا» هنف ةَسلايملاو ءاس مسالا عم
 اليفمرإمحاو بدم ىةعلارمود را لد شلقؤل ىه ثييرحل قف شدو ين
 طل انيلعدا بقل دما ام ءانمرلاو ةسامتلاب انيلا |أهيشوسمو ا نيل
 اضومالو]ءينص اعدإ مت الف تباث نبا رمصو اًعانمرعم ىا انيلعابْض اع



 ل

١ 

 طق اسيوو انيرلاولو نسل انمي دازانإ عاوز دار اف معكر هف
 :ايحالاا:نياسملا هيمي ىتباث بارتع طق اسرع ارلو ةَياهسلا ]يلا

 ىف طقس وسعي نش درو رهنه ظظنمل ع ايار ارك ريتتملاوعزم ظ
 ىرميلاوتاعب ةّئاخوااناوعرزعأو تياثرارنعاطقاسوه اى (هقمع

 | اهرعباميصنو اهلّسس وجو هشْتلا موو محم َنااعزلاكاعدررصم

 ١ امملصحي ءانشل اه ءانت نال ءاعدربتل ب نيملاعلا تر دن ريك رهو
 شلال افونيلثاتمازلعع ا امض سلمت 500006 - نمليلدو هروطعم) وصح عزل اظل هيلعقلطاف ءاعرلا ”لَصِحع

 ء انشلادضوت م هاضك  اموي ءارملا كيلع نا اذا
 رمتاترهود متين ميركش شدو ىلاعت لاقوركشسر مح امنا |

 | لعمرو نادارملا اكو ءاعّرلا روصّيموه ةدايزلاو يبرملاب نورت

 سل اثلا دول حا رهو رلعا دكلاو اعرب سلو نّرحاو داعّدلا ماح

 قوقوو كلئنساد هردره رجالا هيو اءاربقو يكل ا رصف
 مداعجلاب ءاربلا اهيسإبال زؤد ولو دلوتسا قارهتلا نيو
 | هللااب كاتس افاىيشؤلسو هلا نعاز الرمان ريس ؛ولع لد الس

 نيؤلالا امانا غل الث ءارنلا ل احرف سول! زهق لعمل او هلد ١ ب هللنااب
 ىلوالا ٍجاتتاوةن انل افزحو امهفذعرر صولا زلاوا ةيشاثل اوف ب
 هسشني ماهلارع مؤشإب هتارجو تا ىحو هاوستئال ىزلا حاب
 كاز اج سس تنازل ا مل اهل مارثالاو لااا ذإب طقلض روما ماقلاو
 | دلاح عربخي تق طارح و :روجيالو دب قيليالامعدلل اهينزت
 | ىسسوئمالف قعد ماو دللر فم هلعش ومما متن بي سلو
 نيملالا وم تازالب روق اد ر/ضم امعرارخا الاّسل اددع

 دتفسالرؤمرئب طمتلاورح ةزو اجي طلاث المو امدعو دينو اروع
 ىلاعتَلاقو لاقك م وللظل ناسالا 1ع لاقردو :راشالاكلد نع
 نيملاملاتررتد مل هلوثملا انه ضانهو الرهم (مولظ ناك هلا

 ٍِ يهجر بجو زج > معبر بمس -سجوووجب»



 م.م. متصلا بألا ةوقالد لوحالو مولا عن ىبسحرهو
 مادوزل!ءاكسامْعاصتعالاو ذالملا,رتسملا هب اك دتن ا رلجر نيج رش وبا |

 هرئعاهلو ١ ن1ال!ةولضلا هرحدنف ىزل اربي ب اك ضادرفل قال

 تناال اهل االءاركالاو لال ذأي تراي مشان ىف اي هدا ام كلإششسا

 جيل نانو دلل اجيددلز الجو ددررَقع نم كيتس ىلع ابن كن اهس
 لضاهنم مسالكرانساةميرإب جاتفتساالا مل قملارنعام يقم رقد
 ْ رسول ءاركالل هرسو ةل اليكس ارّوالا عال ارنا مسا دهن | هيه

 ةعالارسإلا هن از ءاجيامتب ىووتل ار انتغاو نمل ف اًمكأَو
 انا تماحالاهلرهفسو مارك الاوز الذ ذم اننا راحإلاول سو

 يدل الا تنك قا كر ايس تناالادل اال :رونل اذ موعد وب او

 دلل المو دا لع صوايس و لح اب هاإذسا اضيا بس ىاصالاغب تنراجو
 دن ونكملا ةنوزملاركئاوساٌو حبو كن الملسو كتر رقو كيافبو 1

 | رت كفلخ ايدعا هيلع عطس زرلا ةسدتما ةغزنماوا رقما
 لعورانعساف د اهيل اعد ماظاق ملل لعد مضو ىلا هسال نحب

 تبريد افرالارعو روتساف قنرالا مو كلعتساث ءةاوتسا | |
 دكائساو ب طماذ باوتسالعو تمعبتف ونعمل ارعو ترجو تيلاسم ١

 ءاعمالابو السلا امهيلغ ئاكيمو لس ربج ة يجئ يرسم قد, | |
 01112 ا ا م م سس

 طولعممّرعو مالتنل ا ديلع ليف ارسا ةهيبج و بوسكملا مسالا, خضم قو

 روكارسالاب ووزنه قو قب كملا راوس لابو سرا بوح بوتكملا

 ديلع جزتاهب كاعد ولا داعسال انو مالّسلا هيلع م دااهب كاعد حل
 ىلا ءاوسالابو مالتس ١ هيلع ىاصاهب كاعدقلا ءاوسالانو ] مالّسلا
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 دمة م - 2

 افي فيمن انمجبو انش توي بوت ناره مالسلا هيلع ْ
 21 ةلبعباّبكس ؤعارو نب انس ىزتاو ياهلا قؤخل ا4تاظعاس
 يك سريع هزقن نتا او سوم م بول ميشا 2 ضموح م

 مالسلإ ء وسوه ع _لمسول ع ضد ول ء اضع روح جون را ل اريج
 53 دالاعم جلاراوسالابومالسلا هيلع نموت اهج كاطمئجل ااعسالابو

 3 مولشلا هيلع نورها داعب لا ءاهسالابو مالسلا ليام وسوم
 ددااعد ل اواوسول او مالا هيلع بيعش اهي كاعد 2 ةخالابو ْ

 مزلتلاهياماىمس | اهب كاع تولاو اىسال انو مالتسلا يلع
 اهبالاعبتل اداوسال انو ماكس ا هيلعدو اد اهب كاعد َي 0
 مالسل اديلع ءأي ناهي .كاعدّيل اءامسال ايو مال ا ديلع ناهلسي

 ريتملا ضل اغجبو نكح مالَسلا هيلعوجي اهب كاعدّولا ءاعسالابو
 كر هكر قلو ب 0 طاقسأب ةدلهيس اضن و
 رولا اءاوسالاب م مالّسسل ادلع شوي اهبل اعد لا راوس ال ابو

 نضل فد قايسرا فلول دوه شخمادجب شوو مالسما هيله ضن
 هزه عبروا يلا ئسلو انجيل دصنام هيلع بنكو سايل ] ١
 ةنااوي بايك حا ارازخا نار [هرهطول و ' ةعبرالا ءالؤح ا

 للا نال سو رواد طسرد سو ىلاق هلو د هتخا ا هثا لوقو ظ

 ا مجرالةنازع فر اخاال ملاح مو ربرّصل ا نوع اطول لاق كا
 09 ناوكش ندرملا يرجي ! نسر مب ةّيطع نباالق
 1 ملكت تلاو ملل هلا خف اهلم ناكزتفو ا 5 نايفوداحص
 3 دعم ل عرداك الشم انيقة اتخاو مزعل رموهو

 مديل ال صرييضو ىسيعنيب شمل فانوملا ي زرع .نياير نم

 ل اوّصلاو هرلاتيشف ةييررنكس الاب ىنلاوهو :نزتكيبالاديسلو

 ا !را نمر تاك دناو كلذ ريع ناإئلاف زوكذملا نفيولاود ا

 جد يع دب دس من جوج 0

 جبس توج جوج وج تجي متت حجج تت نجح جح ور

 اسمح

 م بقا نس نحشا -_-_-

 جمل م8 < يو سب زوار
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 مالتتسا :

 9 كلوسرو كيس لشو هيلع مللت اهب كاعدؤتل !ءاعتاإلابو

 قلطو كَولَح هلد او هغلح سالو هيدي نسب نم لطايلا هسا الو يغتس | ٠
 ل اق |م12ةؤوطسم روكا وقيو رربي كاررصتالو نولس ام | ١

 برس مع اههال43 هدابعز دل اضف و ةزيبع ص دعا ىف نوع نش ٌْ

 د هابل مم ريعأو نازح اين هيك عوجت هلو ليلتلا بض اهل دل ولما
 ناربعو ناسخ )ثم كلاد ناربعو نارك ع زْشم مهلإب ناريع

 سصتقي و دي لارل ادّرشسم نيت سكب ادعو لارلا هرشص نيترسكب
 ميلاوعب ةربعتو فقسو ْقَِسِلْسرِبعو ر هعلاو نملاب دوبَمَحَو

 مهلةربعو ةاوهملا عطل ربعو داع او سرنك دبعو رياعشو مايلاو

 لالا شوءابل اًههن نادتعو نيفحتلاو ديرشتلا م دابلاو نيعلا
 ةمتملاءارل ارش ونبعلا مب دّبعم بو دسعو نو ربعو ةريعاو

  قطناارهدرو رمي جاره اكتكد دباعاو برا هيج بزعك |
 لمتيصاونطمربملاةكرحرج] ىك الم فاسشنل ال ارأاو لاسللا جداخت | |

 طاوخاو داوتمعالاو مزعلاو دصتل اك ةنطارل الاوحالاو ةرهاظلاجراوج | أ

 نوكسالو ا ىلا نعح نم مسا لاكش اج ةكرع الو كلم نيو :ريج وطال
 ال امي همم رص ام ةيلاح ةإجج انه قبس رق والا ةكرل ىكت
 ةيمكلاع شو مانسه ناو لدهسشلاق كلاغ نبا ةيلعّض ىّرلأت
 تاي هل لذمو ناوي طعومرل اصدر اهي لف ى وا ىلا ءاننتما
 لاقال ملعرم لون نمل ماشه نيادب لثم اى اريح لاق رقو آلا
 ىف قو وأول |!(وعساىجَرفو نيحزاق رقو ال اروي آل هناو اع

 نيزل لاوس هرثع ماله وتم اماقملاو سرها شم قف ةروكذللا ةلجأ |
 فامتويلع تاىا لعوب ماوّسلاد عا دتداو ةلاسرلا3 دنروفا نياك | ٠

 | الهلتبضال نلابالاواقضدلوفو لا ناي دكيفصو هيح |



 كيا" جح 1 سس تح

 ايوا هيعمل ارم ب را

 دي
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 ل نشسالو ازا ةيلع هام ؤءاهلس اه قباس ةروكزملا ةتامولحمل
 - ةئاشكو اليصعالزا تيك طيح ميدو ىلاعن رمح مولخم ىف م
 ضصواهتوكسو لارلا ةفبرهو رويس هررقو زينل طّمس ةررقد
 ىرعامإك تايه رار تطحا ازا نئشلا ترزق ررصم نول

 ررعنل ا قباسويكرمو ا وهن و اشروا نشكو | ليلق نم نيوكلاف
 هارد ءاضفو هاشو توك دلتا ءامالا ممول ا وهال و ظ

 جبدرعالائنل قلاخ نوكيو نع هنمدحال نوعا ردا الام كلم ف

 نلتخا هيلاجاو مهتانحسو هد ارح صملاو مهل امعا تدف دايحلا

 لعو هصرءم]كلو ن اتنابسو اارحاو اخ له ررقلاب ءاضمل اق

 ةدرعل اعود ةدارالاو ةردول اىيععرّيصو ةدار ال اىنعع اه ليش ل والا
 اتاي ءاعدؤياس ءاضملال مح ل اوعو 00
 ةيلذالا اذ ءاراوهةرءاشسإلا نع هللا اضم لاق لوك ةعاتس الل ا

 مرق ءاحإا هداكاررف ثلاازرال اى ديلع.هامز دع ءاشسإ لاب 34

 قياسررّمل اليد ىغينا أطاوخاد اهياو 22 ريمشم روت صوصخم

 ] | قتداداو مل الغ ىلع ىع ةرابعررهلا لس جيسون الالوث هيلعو
 ظ | هناهسرا هس اهررقرحو الا ثداحالف اهدومواص حان املاسإلز ا

 ٠ ميؤوونسلا ني اا خءارادب تلح و ب للعوبسو ا الزااعتو

 درهلاوث دخل ال اوه تجانثاكلا رارإو 'ر رك رججرم ا

 قلشلالا جر ىىطجلاة اك انهزع ٍءاطَعلا سات ىقمنا رانمتعل اره
 2دارالا,اًصْقالاو ةرارال ا هررئلا هو حالّسل اهاررفلاوىزرهتلا ٍ

 : هرايخارم داعسؤترارا ةدارتسلإب درا هللا ءاضق ىربا عكاد هنوروملا

 | ثا النا ال ايحأت الو رهال ازهر عت هنداعس نع قأسعمل ا مالطلاب

 ملعافلتاو ررقره تلق هريتعت ل ناو ءاضتح تلق مالكلا تيربتعا
 | ةنامزو طتفصو هدر و هدوموو نوشلاىّمارعوا ونصح

 .ةب الضلاو نيللاوَمْتل ول ؤ بهل اوذضفل اك تريح رجو ةناكمو |

 د ف
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 هسسكمو ةيئالا كل ائيسساب ةقلمتم 2للع ف امل اا مكاللد ديو

 ا يتم مارهر ىدرتسراو ئتقرعو ىلق 3 تقلا 50 و موا

 دو ىلا اكاريشمال رشيق زانشل اببإب صرهوا هوختو ناو

 سبح رازسالل اره لاصار اره طبل انو امحط نكحو | تيفو تيضق و

 هب ناك لصعو انه هبانك هر صفو ل زيا داع دعو ب ةقبيس ئطوا

 حمر شيتو زيفل انجب د تيزهو تمس ات جو 900

 ريس اواويزملا هيقؤعةل وا دود ةانتمرب طك اتسلاةيفت تلاوات | ١

 سوزاابلاو حاشا هيلا ةاصوملاباسسال اوروستمملال1قلسرللا |
 لوقت اكل اريسيتو تملا ةّيضيكت إيبو ةمّولاو ةررفلا نارعو ظ

 ةتسييعنو هرعشلا هيب لص ويب سن كره ب كبت رهو دلل معو اههم

 0 قاقلابت يمر نشا] ازيجتو 1 تلزاوا ةئرخلا ةسورم ا ءافلاب

 يعن راراو بل مهلكلا و وا تيب حمر وضم اما اوحو ةدّوشملا (ا |[

 5 9 نتج تم 0 ىزاهاءشلا نع لنسخ هنن وملف ا
 ره ةزيبواهباب لع سس : يهمل لوالا جزل اعوجبكق صدلرف | |

 ةتلظملاو نهتم ىكرحوا و ارزطع باير اشم ١
 تيلي عك رَيِع) عملا لاف اضم ررسم ص ترق اى تدعو
 . هي اف زوفلعتاًررهو ارّرقم نوكيق [زهضؤ تع اطضل طقس حم
 ةريشملا هي دإلاو ف إبقاء الاويج الاويتب ةرّوعل اضل أ هريعو
 صعد 3و بيبح ريجأ3 اًيحاوا ءابحال اهو رحأو ب

 ب دك نع هرعو ظلعاوو هربا ه اوخ ل« يقاومارهو مابحالاو يس
 دفن باصالا حل مو ىبشلا نم روب امو لإ شال بس انملاو نيج

 قلك مننم اموجالو |نتمط اك من اني هلوف نلحتني انهي كسا
 د هلا هللا اناسخاي هقدر اسحا ل لسد رف دروس رك اب
 7 .صسّدلا اًماعوا (صاحاّتخ دّرحا صلكو ىقررع نا
 ال١ م اف هيج عجم هدا 2+ انراَنكلا اره



 ديطاقلافداؤوف ىملاو تبالشمملاو لسارملا ضاهميثيام ىلا نيم |
 0 نر ا لوهالاو عربلا |هاررهت ل هد دل الها هيملع :ارئف ءارال ا آّمآو

 ] 1 اه دأرق يجو رهيمج ءاعدو ا مه ءاعد سىس نالها هللاو ءاعّتلا
 15 بئاوافعشاو نملاو تمل اود لد "و نيزعب هقدارلع كل ذامو باتكلا
 | | طاراهرضفوثولاو اهي ولاب هّتنِس واوسو ارهو اهم لوحدلاب ةتثم
 1 220200 ب ةطسدركلا وا تف ار 2دتعاقَش رعا
 طرومت ناو ة مال موا جاتعالولرعو مول ى١ حبس الو بازعالو
 .| . قويملتستو مرفت امو لاق و ارهازكح قويعّريستو قود
 رافغإبربعب كو لومنملاو باكل "ره ازكهخامغاي ماهو إب
 الاو شومالباياطمل ارينكل ابن |رخولا و تسلل بسانملارهد تاه وأب
 ىقتتو عزنا دداجو مومح ١ ةدبل*ناغلا ماثلا اوغلو ضر
 انعشضموولاببرشنو نونلا ميدو مزط اب اًيعابر واسم نونلا نوكسبل
 متتل نمريرشلاب مسك مسدا ولا وب انو حميع | عالفو

 ةساوفل ا بيش جم هع 1

 هي 5 ا

 دب حو رطتلان شن و عموربكلاو ةموعمل أ ص هاو لذ شلاوهو |

 قول انفارتراو درو طم ملا ذب احا هللاقاذا دل نا عب رونار

 اضم انازقتكد ذبحاملل ةَباصالا دج فر ال لاداعي
 | ل امته لاق ةدايزل اىادترملا مون لجو نعال زيه كي ارحاو
 | | ىلاقلاةو ولا هللا دجو ىلاطنل وهو ةدايزو هس اونسحا نيد
 | | تباثو المع اعتق لاش هللا هجو ىلا طلو دئرم اني دلو
 . | نشمي يصوت هلوقف باكل اما (اجالا» ةيسسلاوو ب انكلإب المن
 ١ | 20ةدانووتسحلاونسحا يردن لاش هلوق د ءرظ انهت ر ىلا ءرزع ان
 0 ين يربر جم ادذموب ماير بآل هلرف و ينرانيدلو ىلا

 ةراوقلاو لسو هيلعمت) ل صّوْتل ا عارنسم ء امام ذلب رقو ثامكلا
 ركيدذلا او ىاوتل !هلبض ةيورلاب تايآلا و هريس نيعباتلاو

 .هلذسمم ثيداحا اهلماّتباهم رسل او ثيلرح س ةي لا تلج

5 
 5 ظ



 ىهوراسالا هل ة راعي كرات ةلوقو لالصلا
 ميز ةدراقكلاراسنا ىينليقو هب لمرال ليش راصيالا كردي
 تقديم ةوجب مون مساوجدنرلل م قلو لعا هللا رارلا هرهؤ هازال

 تروبدتاالازسو هيلعتتد الص هنع ثيراصالا ف اعسح ةيوئرا ممن
 اهي ماللت الذا آه ليل الزهد ةّدحاو مايالا توب

 اهلءاررعانش او مالّطل ريزب مانالا نيب ىَزعا قف قت ل قلخت
 فايموطقتبو ؤ ورمل م كااَم[مثمويلا ماقرتع دادي بوس | ٠
 1 يضنروكيف مويل امام كلإاوشس نا اتماواز اتعملارونل ال هْنج مويلا 0

 ىلا سروداموب لك ارَوَهو هنمرؤن ١ رج ىلا ميل ا ءازيم ١
 ةاياوركلا ْ امل الع سل اق 0 نوكيف داش

 ماقشمال ىف 10 1 الاطط رملاو هداف تجو عدونا

 فل نبا دوصنم ةنيديعس دحر ام هو اسنل ادوربل اف تدجو ع م ملعا

 دىلاعيلوق قد اضل انعالرابملا نباو س بع نبا نع اح

 انتسلاَو هينونويافرارمم و عووخ الا ميق دل نونون مقلا اتيشعف

 لئسدت ماتم ضلتسل زوجا ضرنرنملا نبا جرحا ناهتل ارف ليلا نف

 جرب اهلارانقم مطاديارؤب و ماي 3س اقف ا ديالا نع

 00 ١ ةروعرنلا ميكعل جرمأو بجي ءاحداب لنللا زادقمو بنج
 للان اف ليل سَرتَِو لهدتل 'لوسرإء لح ر لاق الاق ةبالق ناو بل
 ليلدل انهربالإق ايش مور اهو مهف ذر 9 5 3 ون ىلاعت
 اتورقرمل اراع جامل او جاور النو رك | داري رون ءولغ رح اها
 مس ٌةولَصلا تش اولد نه 1 ”دوزط هج ىلع
 ىماصتتناورولالعر اكو لاى اساوتل او ذكي ءالملا مهيلع شد
 ىقليطح ىه ب كلعط اما اًيرمحت ناو انسح تلم ىزل قمم
 ايسر تصر ا هتك واةتينااموا قيس د ارمه تبل ذاام ىا

 دا ءزاهنا يا

 عرامدل اوز ترعؤلم رت 0

 رد تونغ
 ترمحا ٠
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 ٍ ددترفم س دتمضو ِزَكَت اموال ل اوك ثاسخل يوكن المو ظ

 . سك ةرابر وهل ناو 1طفسلاو ةئيلمح حد ذك عجّوللذو
 . هد ضير ركن ال يبجاصؤعو ةيلعولستلاو لسو هي ةيلعرتب لص
 ”اقريرشخلا لما ىالما هلما لاقي فاكر ىهتشنىاىما ةياتامهلع

 ْ والصوت اان هاجر هلووس ول وال ماهتنا علب سف و

 حجاج هنو انه لئساك ةيبحاصولعو هيلغلسو
 . ليد وعر هنعزمام هلا عل ادبعزت ايا عسا ةرهاشل | رجلا |

 | تنلطاعلطي انا ونا يد. كر اسحاو كم اعن ايكا فلن اجمع

 أ | دسإق نم بس والمال هيلع متو ىلا هدنم نم

 05 دكزوكو دادومو دلإضف د ديس ءايلاق هرئعالو | نم

 0 داو ل يمع سلو تملا ليف لاوشلإن ذي ادبلااهانمم,راّمتم ئااذلا
 فيمكن اوااماوق اذ 2جرآ 'نطاب هبرزل اوه فؤدإب قاوكسا

 كيكو علاج وس ف 11د فانا ةرطاو دخو و .ه رابع نع
 1 نيني المو ١ قائل ىلعم اىنالاربر موه مجدا م1 هني وحل نمل ولا لمح

 || يجتاز كف كلو ا انلاوه تلوان ةرحالاو

 هلبق السانملاهدوا ىلا هير اخي ناو رجا” ا ظ

 لغو هب فايارعو عم اور !يخعملاو رلعا هلل او تاق ىلطعملا ص
 تاقدش | لفمتو علل دولع هِي ناب قب صآ نملك ضو هيدب

 رعد قصر ما صدح | إل معرح ىمام هنا دكر ىكاشلا
 ظ َقيِمَعْدلَةبحاول ا3لا فرصا مسي هيعتل اىلص ىتلاوآلا

 ظ انيجفش (عيو كالا نطامعاو ا؛تانسح نيك منا |
  اهصخالة فعاضم ومرجلا م ند هياعررر ١ص
 درج رجا دا لص 1ىهلا مول ال ماعو ردهم لك تال ىلاعت متناالا|
 .عيارللو جبرا ثلاثلا زيشللو ءالئسا زيت وسل و لا لثم نشل

 ٠ | تهجلاهاةشب ةلساعل دوال اد 0 يع اناقإب ةيشاغا
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 | تضو داو ضل ع فلس |لضتمن لجن "لهي و لس و هيلع رقد !ليص

 و يلهب المىنلا ناي سو هيلعالد !قصوتل ادهن ةرشسع بت ارملا
 سصو ناحرشاعلابىرتها اذاف نوٌريسعو ةمراو فلا جالا نمت

 لمار كمت نيعيراو ةقئ انو نيعلالسو ديلعدلل !ىلصويلارجا راض 0
 ىهيسن ا نيوقحا ضل اق [قادبا هزنبك نامام فعاصس دحاو 501 1

 'مهناكردبب هتت» انما وري ىدتسومو ل' املا تد منو
 هيانسحي] الايس كالو روزا بح نيستا نمإلا نسل تع |
 هللا ةمد ىريص وبل ]اق و به اوم ابخاص مالك ص ضميرعلا نوهينما 00

 ل يجيبون ار رق ازار دداف ٠ هعابتا هناريمو هملاو حم | ١
 اشاووتآمىف لوحرل !دعاشايءانه داماناهاظلاهمشاو|

 اواو لنممتاومالاورونم احح ال[ تاراسملاوو نياسملا نس | |
 ظ اور تطمسورضف مالمو ةرايزربج ناب اتكف |

 ؛ايينال ا نم كقاظجرم انعادب تنر اجأم روكزملا 2 اىنجنىتو

 لص ويالوذل ا متحاوهررتاب ةزاتلا موه او دوه يوقإب ضربت
 شر الوز هل قو هيل الوصولا# نعناز اني سحلاق ذا هملا

 "وصمم ار صف ره هسيرعم كارا الو مزرعو اى - ديلا
 نو دال الا ثراحو هيمن ن ىف لوقملات لص ص وه ْليِكَد

 . | فصو واهل الح حدم * اًميتس' رع عسسل ال تلكو هتخن ذل ار

 . | شا دليلع ءانتطحاال سر هيلعرتد ام مدا لوس لاك: ةلامج
 - (طويتنمال يال ادرتلا فرل اوه عاب فاس ضنواع تخت اا

 مع هئباإب هلداإب داي كإشسا دلوثلغنهوطسم مهيتلا دلالسم ١و
 ىلع ةهاووعر لوصوملا يتحلل ! مي تمنعيو تضلخو ترمس |ىرتا ىا

 ديتول عسسل اقلط ا هناميو دك ع اهب لتس وتملا ةم دقت ءامحالا
 ميلادي تلسونو كيلع هب : شام ٌقكسج دنعو هل مووت ىدلا

 :نيبوبحلا ىصقشتمي لاق هللا كيلا ماو دامتداو زد ازطس رش



 و.لالدافدقيمحو كالهتساو ف |زختس ١ ىع اببج ريو 'ىلع نيلدملا
 ةلتم اذن هتعمل اى ىلاعت هتدإب سال ا ماقم نمروثي ل اسما
 ىلاع هتنالنو ضيا غيطعلاد |ىمْح سدا هوس مهنه ىه مهدي انمآو

 الصاقواي اس وتب ال دل ام نعوو ررقو هناهس هب هينارس وتو
 لاهو نخوعؤ ص نأ سو هيلع ردن اليس متيالوسرتالا لايف و

 | كدي ءارشلا نوك نام نم ساملل انف م تصلح ام ءرع راج | ٠

 ٠ خس نوملاو ةمماشس دعمت ص ىا ةرولع لاو ذيج دم مر إلا
 ظ يب ةويص نس فو ة روم .هتد نم ى١ نول 'ءاذلر ةزهس راههلاو

 ةظفللا الط ةسوبحنوااران ةروؤ ومو ار عنم وا ؤعلتمم اه انمهو

 | ىلاعتدلوف كورقرق و نينلا وكس ى ونقل اه ريرشتل اهوار ومش ميج
 "| داق ةطعنب الاقو وتس اؤ : .ىتلاو ديرشتلاب تدوس راول اذار

 انوشقمم اقلب اباثكى لاق لاه اكادجر اعلا نوكت ةّغرتم ره م ديدشتلا
 يضتناة عاج اهثال ةريشم جود رييشمم قو هاشمو ةّرضم انهض لاق و

 | ةطتؤواربتم مهتلاو انيطمرؤلاو ةيصصم سمشلاو جرمصتس راشن لاو
 ظ مسبالو تنك ثيح تك ةدازب ةؤُْهْقو لهالو ةرينم مولا و

 ثيحةربتعم ةضؤو اهريعو ةتلهساا نسل اؤارك وكت ثدح دح
 ”ةييصع 0 ١ درع لل ااسث هيلع ط[ص ناو تباالا تدك

 ندامملا جيلا هت هللانا باكو كلت لكردع ةرقعم غو ناتانإك
 | ددعالف ىلاعت هتامولممل5ب اهنالد تامواعلارهوث سمنلاب ةماعلا

 0 بتكلا س هيلع دام تالكلاو مالهلإب داري ا.آل !مالكلن ددعإل و ال

 نار افرهو_ةيا خانم رع هلا لمو هيلع صم ناو ةل زنملا
 تلح سعجالاف و ىالارسو دره لصااومل او ةلص اضل املا لصتس مالك

 جددص اايتعم م ءادبص و نارين ولو لج نم بكرم هدا ذب الا
 راسم ةمالعاهتالدكلم ةيانا ةسنم ةمالعلا اهيلصاو ةروسف
 |٠ امل نمالقثاط لالا هديل قو زك ةعاجامت ال ةعابتت قرم ١
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 انا كمون يناسب تيعسأه دحبأمو اهلص أع ةعطقنم

 9 . عاطتنإلعةمالعاهيال ليصو اهب ىركل ازجياعف اهب ىلا نم
 زازا تارا در عوغصسم : «تاربشلا د تءابا ردمو اهدج امم دع اطتقناو م الكلا نم اهي

 5 ! تلاوهيماا را اهيمدلا نوتسو ةتسو ”ةنامّتسو لا دل

 سماز اًماو ربع لاو نامخاو نمصتف تلى ديع ف تلاق دعوا.

 تسمو خروسنملاو زهسانما نبين امو ماتو الح نبيا 7

 ةنبشب تنأنأ' هلم للشر راكاذاو رافغتساو ءاعد وتسوق

 ماكعإلاف |هنيِتبَو ريحونلاذالا ةخ هت ةيا ةئ امس فلا :

 تيس غ ا سسو اال ةرشتس ناؤولاىا جيج لقد ظعاوملاو صصقلاو 7

 م ة.ّشس افلا تإنا د رع تلؤمما نايل اورغوبا ظفاحو ةرثس '
 لة نوهمو دي مل م مه در ران افطار يل ثلا .

 ليو ةرثس شوفو ةرشس ويرا ليقو ا دتلاَس امو
 00و ولا دنس لاو ن زمالك و تسو ليك رو نو شعو سمو

 اتنئامو ايا آلا ةقس اها اعوفرمامهنع هكا نمد سابنم با ظ

 1 ةبآ قال اَوّدِس اهتازمد با ةرثسن تسو هيا

 لو لاط ةئاه تلو للك ضلارشسع : لوسيا الا كك مرعو ةيا ةرثسع

 لولاك نوال جداد يام ع دلك فلا نوعبسو هما

 ا نؤنإلت و جسر اقلط + هرآو

 اهل خلاك ا الكلامدعو ةةلشالا سو 1

 0 ءاىلعلا نمو اج اهنمإك رابتعاو ىسدو لطفل و ناتو

 ىمملادل ارتشسإلا إب مسا ناسنل او عسل قوه آرقلاىلعا هتلاو: اوك
 اوبل ديلعل الاوز ةكلعملا تازلاب عاهل اميميرقلا

 بو اراق نم ةروسى ان ىلا عسل مس وابرز هاد لص يجوع
 ناكفووكاؤ ثاي 8لادل تيسلو | ةغالبلاو ةحاصملاوا ةييرعلاب

نمو هول اك ررصم اًضيا نقلا نوكير لالا َةراراو عنيف كلذ
 ه

١ 



 . ةداقزفيداراقاو قاف“ ءانأز اداق هن قو هاج زيا اورو
 يقعش |هنو دك تاوصالاب الو قو راب فصوي الاف ميدل اوملااَماو

 1 موع دن نعناقن ل او نوبت اركدو هيلع قسم

 ىلعو ةكتشمريقو ةهقتشم عريق ناقل ا هتيمسن ناو اننا يبحر

 قضم قو هيلا دتيضاذا ىغملاب ئشلا ترق نمو شموهليسف كوالا
 اهلكمولملا اونا مب هن ةقلئربرلا اهضمدروتبلا جب هنال جاو نقل نم |

 الوتمر اموالعف الس هق انلا تأرق ام بيرل روث نم دوحام دتا ىحَو

 دقايو هيك نمرراّملا هظفلب نإرقلاو مق تلجامى ا دجطّمسا موا

 نملا ةئاعالث نمل افورح ميحد داجط افورحوهو فر جيف وزو

 افرعومسسو دحاو طرح ةئامىنسو فرحولانرمرعو ةثالتو فرع

 : ةيلعؤج نافل اوق اهضو (مهلعوتا ضر ساّيع'انبا : نع كلز مور

 ع ست او دوامي تدع لاو

 0 وسال داوهس بس رئاعلا فالي تتاح ام

 راكم امرت 59 ظ 0 هتوبت ديؤيو اشيا ةر مل ام

 هايج 00 ةيلعطشم تاو ةرم فلا موي لك ةمقلا

 | ردعو ةضسل قف اهرثعو ةّيلهببلا جزل اا زكح رص كد رطملا

 ةينهسلا ةؤشل لذ راز الاب دكامس نم ةمطق مدع ة دايزب طق لك
 ظ لا ايسلاتملط مويوم دكر اذن ىباب دن اواعم قضض قو اهريعو

 ] 00 سما مايو اعف



 ل رس 002 ياا ل 0 1

 “قنا ماعم كلا ةولّصلا ةره قام كل رظب قالا 0 06

 00 ئلا لا املاو ثلا ئلا3 ذثامصراوذلا
 الان اهيلعرايز امل ل | علا نيعبسو ةىيساهيلا جاف ةيسيسلا مْس

 امته ضلاطلانيسعو فلا الا ةنج عورجلا نكي امونرفصرما رفد ش

 وصلا هرهي لسو ديلعلتد للص رل !ئاع لص ىف فل اىبلاو طلاذلا
 درحلا اره سو هيلع تداؤص هين ا عؤصب نا هكدالاشسرتفف لصالاف

 ىلصنناو ةزم لاء ]كو ةمول !مونىل !ايندلا د ح مولا
 يمس تاق ةيداج باها ددع هيمو ةؤنإ از هلو ةيل

 د ا هيلع صن ناو هرم فل امو :+ كح و ظ

 دراٌعلاف امداد راجتسالاو ناصمالا نم ذكر و هيلع وايزلا
 ظ كالو ارق هئالا فرجت لش ا ددتو راعرالا

 لخلط عدلل درع اجلا و هايملاو تاينلاو ناوسا نصوعب اهروسسم

 . كامعيبامو اديعورف و اطوصاو اهدا ارارهدو اهص [ئيشاو ليعاا

 ' ىلصيناو ةرمئلاموباك ىف ةمعلا مونىلا انيزنل !تّضلخ مود نم

 | اسس تعب د0 1
 درع دل (لعو هيلعوش ناف ةرمذلا نراك و | |
 ًاهمراتسو سرالا ور اشم يف نضر رع 0

 ' - هيطملا3 ةيلاف .انصلاوا ف اضملا نم كدب واو ريش اهلهسا 1
 __9 ةييلا مولملا انيرلا مفلح موي نماهسي د ماو اهل ابخو دشع

  سممرال اتابش مدع هل اوامر هيلع ىلصم ناف ةزم ثمل ا موي لك
 اهقرشواهف ومو ف حم )ءهبب الفاض الا الزير إلا نم ل دياهيلق ف

 هالي أس تبابنل نابي ًأهلابح ابجوو اول اب اهلهيسو اكيرعو

 2 5 وو
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 مهسور لخلف ةرايزب مههوج د ق يس 1 2 ا

 فطملاب ةريبك و رس هل يل ءدلأ |

 ظ ةقسااو ربا زو لالا ماو اط ولج ورشا طجممد عي
 : ءاّي تحرحا امو ام الع انملعغ ضفحإب هي 1 دو --

 َ مب حرج امد اراحرترالالا جارنا ةبستد وم ةنكتس  ثينأتلا

 َ ١ ا يقلل مى غل كج است الث ءازلا

 مارباو ع ب هيلع اضم ناو ةرملا

 كو 1 نويسلا ةزشلاؤادك قرح 00 نجلو ىض ال اا

0 0 : 

 درطاهزو مهن الوحو 5 ميك. ركوهو نا رطل اه "لس ىلا

 لح موب دره داعمو رهش امعروم او رثق مهو مديايا

 قع هيلعولصم ناف ةرمذلا مود ١ لكد ةيفل ا ونت تدل |

 هضمب قروإب 0 ايا رووا
 دضدالاق داثسؤ ةعادو نبا 5 هدفا لما :



 هنا تانجو 2 و سكتت اب نآشيح سرنأملا
 قا ةلاطارطا :داضعأو زد [قنت ع تانجو ل 1تقرلا
 10ولاو دهب يح اهدخاوا ودريلاو ملاك ضر الا فاو
 3 هد ايزي ناهيلاو لوين و ناهيلاو شخب ازا للا اف هلاؤوةيلعأ

 قدير ناد زوالاو :>الاو ذل ا ىلعو دلع داق لَ اذا 1

 زجل ااركح ات ريس ازهكداس د 13'ايبصرهملاو نكس هتالغأ
 ةتر زو دعورب تي أتساو ركماوا كيلا كتبت ” دف رىيمملا ةريبكلا| ٠

 2 ةعبتل هل درع الوصم ى اينما ادعلا ننمآلدعابب فن
 ارهساروكتل قطو دم 1س ' لل انلحبح كلذكو ىلا هلوق ف اهتم ٠

 ا نياريعوم ازكو اًيفَح روسو داز[مينشلءاهتلاو ةرؤلا| ٠
 لملاب اهنضع قيرمملإب نمر و كتل ددعدلاطعو ديلعّشم |

 ةليسولاا ؤبطعت ناو ئلزارط ءارمو ككتسرعونرو كلم | ٠

 روج ماقملاو دو روم ا ضوخنو ةئيئثرلا طخ رولاو ةلْضّملا#
 1 ةئاه ب طعتناو هلو ننال ىرلاق ايلا م انآ ناد ديلا ضف
 ةتلاشم ف هنن الم لمت هز اكن مفر نأو هنايخب فرشت كاو
 (:لوتسم ناو ةّنَحنو سما هن اهملمتس 3ةئف د اهنا

 هس ىف قا انيك ناو لملم لع انتمي لاو همس انؤلوماي 000

 َتاووضرح ارز دوت ناو ةئاوف د نمانلمحم نار هئاول تل |
 اعمرذرو انيلم بوس لاف هت انمعقتت ناو دس انعم

 ءالبلايجاس انضاعن ناو اسوئجالو اليم تاقلاخلا ا جي عونا

 فورلاو لاب د اوللاو ةيتب يايالبلا ةدقعمةش قرد اال ظ

 و هما را تنل مج نرتفلااو ةيوجلاا ٍرصلا سجق انت صملا

 ةلنمولاوةسلاو وسلا كدازمل او ةضْملاو ريكلاو ٌعالاو لالصلا
 دورداوو ضالاو لبومعل اد رايسخالاو ءانضّملاو ةربعل او شرلاو

 نحل ابي انف ان ناو بج بانك ىلا ةزرعل العاني عت

 ١ ضيادقب ا د داريب و وشبوة ل ا اننا ف لا مس علا ا: 8 َ



 .ولبداموا هرم يظام هرئعو ةعارو 'نبا لش ازك لا نئملاو ان البلاو
 'ء اهريضتؤ نال انف ام امك نطابلار ىه اظل ا
 لل كال رع ع ناو ةزعالاو اندلاف انعررداو

 ا عل الاسم و نيىلسملاو تانمؤملاو نينمؤوملا

 يجو ييضوهو دل دير شن ال ةريلاعلا بر دقن دمك و تداومإلاو
 0 ١ يلعانازوطم] قول !مد و ل هريعوجرأ الو هرعْو اه االذ هرعو اكو ]

 ليكول ار وهو ىاوضلتاّماو ف ورحيرم و ممل او ىسبح وه ةلخ

 0 اوىلاَع هكدرلع ءانيوهو منقتملار يهمل اوه ليورمزم لا
 00 ركداانبسعل نفك ف ءابحّرمف هيلا ما نيرعنو هيل !ءاهكيو ةيلع نيعلا

 : ,لعوهأع اءااهلاد ل اهو و هركيو فاخيام اهم مفدي اهنا ليكولا ضد

 بتادما ناسؤلامراقو اهثم مثل ماهع# نانلا ىف ىفل ا نيح مالسلا-

 اوبلتناةيكول خد هلا انبصلول فد ليسو هيدعدتن لص يلا
 ظ 1 رو ا او 006 م
 هالو مقوتيامو برعاو جهل! !هضدو بولا شكل اهْباو ثيداحا

 | | ميس اهياق نم تاو ها رطمتو ناساإلاابلخ رتالل و لوم ماد
 ١ | ةقفح لعب ءافولأؤاق ءاصو اأب داكد 'ناكأق ءاص هللا مافك ارم
 3 | قالب هالكد ةَميفحي مي مل ناب اب داكوا هل امل ملاح ةَقِب اطمو
 0 ةءاطتساالو ةكرخالو ىقالئا كوحالو هلاقم هلاع

 0 بفم ماا ناش ا هلا العلا
 يللا نين و (نحرراو ةولّسلا هضم 3 سح انك ىع

 | هيلع انشلاو كفيت ارو رات امال زرتم ءايحال ا تاىلسملاو

 ظ ةوق الءلوهالو ل يكول اوننو ىسح رهو تاريعاو ميبايعت
 ش لئثالدس نيت س3 ترعو دقو ارخاو الو اريلمل لملاتنانألا
 ٠ | يكتب ىلا نيملاعلا يوقد دم امهيبرخ !9 كولا ازكاه تداذ/
 ءاوس ةعادو نبا نع مالقت اكىزحالا و انبسحوهو اهنوو حا

 اهي 9 3
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 اطال ياو ا ثا هس نا ايلا 7-02 :. نازلز يكل تن تهكم

 هر تك لا در ربج لجوبا" 5 ااهب مخولا َقولّصلا م ااَرَهَو

 انه ناذزجسنو اللا تمجتسام يش لاولعو نم لع حس هلل ١
 ف أباوق دلوق شمرنماركذ اهيف دمقستو نهاذل ٠١ با ءا ريم قه

 هلانهو انه بزجلذ تين ىؤاَو و هازل ابل ادت لسمهتلا
 أهترصو تتابع تع جت "طفت ةيردصم امو طعاقماو | ٠ بويلاوهو انعدلط وقس و ل انزع رجوي ةنديسلا زوشلاو ىَدْلاَو

 طارسومامل او فلاب ماج هب ءاوبأاو رحاو هجوولع ةتردررو | ١
 نم راكم تحو قولب ىذ لك ىاتبوسلا يلا يال ىريئاط 1 ١

 هلومو اطو دب رارتساو طماع ئشلالعهضعق!ياطل* ماع ١
 ىو عا وجع اوكاب د ارملا وكيف ةنم فل الا تيوس رف نوكيذ

 منملاجقلا ةياوك سرا 1و رويطلا ساما لوح مو ىئل اًساطعلا |
 نيعل ال !ءايل ارحم ةلكلا مال مشتت ى وح بولقم ان هود اوكا

 ةنم تمس نوكت نا ريع نم تح دلؤمل نئنيم انففاوم نوكيو
 هللاو ه]عق ةلَمَف اوم مزلتالو يلق ريع نم دباب ولع توكيوا لالا
 دتمق دو تهد اىاتمعفن و تر تبه دوا مئأهبلا تحرو معا

 هريعو |ونمل قلعت ة ناعملاىهو مش مج ئاهنل ا هوركل اخ روتسلا
 ا ءانبلاب ترسو دب قشتسي اق كلل زىيعوا راوسإل او تايالااهشو 3 ْ

 ىاايلا لومثل اًيزيم نيل ادب تيت يشل ازمه ف لوخعملا
 تكحردو دئد ازوا تو ةمولعم ةماع هج عاجل سو لاوع

 تال اوكىملاعل هللا تاق ىلح نم مامنه و لمان 3و مارنلا

 غاوجاو مريإءابولقم نيوكنا زل ]و اونلا يمان وجو سايملاو
 | كلذ ماودةّرم اهيلعنطغام ميجو تيس امو مماو لعا هللاو

 و لل علصمفلل ١ ذي اهيل امرعو ديباتلا نآكدلل : سرارلاو ٠
 تدادام هلوث ىف اهدجو اهلش ل اليف لف ييدرسمام تلا
 عابس الاوت او وانماوزرساىا لبا الا_سلا تملطامو كالفإلا



 دلو لسلل ال الاوز صو |ىشسلا ماورلاورسشسلا مولطو |

 ا ل دك ودل روع اقل طلاب ظ

 يوت اجعد راهقاد ادب 500 هب دايز اعورولا نه وهو عملا |

 بودل رغلاب عش عبس مج ماضل اهدينمرع اقيقر اضم تشم وا

 مارتاوو اول ا رتْش ولادلاو نيملا منو رخل بش امنر متل اوهو

 | امهنمرعارلك ف لخوابو انو هرج ات او امضاأكو ءارلا مي

 ا ا ىلط سيامو'ةركبلاو رغلاو هّنم اللدبو و دوفعؤاو غلا

 | قلد لو لاو ةداللا نيك عاكس تسيل وا لومنملا دانبلاب
 سلااغو مرلقتف دقنعَو هتناغ تبلا فيشلا ترإق ساسالا
 0 ل دال اك ماسلا 6 انفصل !ىهسشا نمل

 دووس جةضنولا وويشلا حافَصلاَو هضم مساب د دي وس

 ١ ميد لومنلا ءانبابتلقتضاو عا دلذاو نينه دعاره نا مي

 يام ىلا نيب تلعج ه ءانعمو ياهل وزيشلا قوه مالت عادات

 اودعك ناوهو ماللا مرعب رتب وسلا ن جنو قو ورهاطوه ءقاَسسلاو
 لهزتاو تلج وخ ديس اني رمعل نيت ديؤك خاشلارغعب اطلع ١

 ْ بره بلقلا وأ كلسم او تبشم هقلاعو شل ادا ىشل اؤلع نم وكي

 اهل وربعو تطيأو» بط اووف ١ عطبو نرحو را نندو نضو

 الاد داسجال انيصو مولعموهو يصر اه رحاو ج العا هلل او
 ْ ةىهتلا ااوتاثوةهاجو بعزكم ةءاربلاو نيرلا باه ةونحلا
 | راو ةهلس (وضوف سلاف الار دشاهبتكام وا ةلاح اها ]

 ةلالّسل اوزكلا اد جاو رالازعاماو ذمولعم ءاسحالا زماماو لف دا

 ش قلعتلاو هاوسل هضوتلاو هتنازيعن مايعتسإلاو لاهو نريد

 .الاوحو | ةؤهوا العجرا المف هل نا يب رورتع ف دو اوقنل بلص هب
 للان سيو هم ىرك اه يميل او 2 داب ةفتلامرغو

 0 اننا دبع ىتلاق ةهح د املا تاقزل اوم



 ت3 الافالا تف اطوا ةنرادام رجلا اعز رغربزص ربا
 اقوم ا[يكو سلةسم مسحوهر موعلار ارم وهو دكر كلك وج ها

 طيس رج جدتغ كافل ارامتملاف مالسالا خلاق طونكم | | ٠
 ديلطوغشملمسولا قع ميطلاب كريم ءاسبفلاو نوكلل لياق يعمر |١

 اهمِموَو ونيل ا ةؤضلا اهتم ؤشلا ريكا نوحتلاب تجرت
 2 اشلاو ف دو اوجد لمللا اجر نم لولا: ريدتشلاب 1 ٠

 داوتساةزتس وهو دبرم ةؤلح وج كالحالا هاجر لقلا جد

 | اريخ نقد كئالملاو تركت لملاك كلم هن الاسإلا نيس |
 لمح ىلم لص مهلل ا ن روح لم لص ميلا ١ نارملا نم ةياام يعد هل يرسم نع راع

 أ دنع نا زفر ةءر ربل از اضم الا مومسم ىفا ةياوز مرض .1 ريم كلا نيلاعلاق ميه ارباع تكداي

 -راصإمو رسشلاتعلط ام رمح لاوطو ريوعلص مهلا
 رعاووهو قرب سطو هقلاىا نلت امو نر ةولصلا 7

 0 دعرصتوملف ءارعلا زكا ويتم طبيا
 0 ا و امهشيبام ءالمو ص رالاو تاوىسسلا الم وش مها سويتب تو و ا يل

 ”هفانم الا نع ايل 3 اوعي : رعب كنازكا نم ىىكساملة سن : ؛

 ظال و ءالع -ول وتم روش ٌصر )١و -راومسلا الم رعب دارلاو اذنمل
 2 يل ب ل ا و هيلع هتدا] صول رف نم ةزوتحأم ةولصلا هره



 يوفر نمل , تاويل ١ ءاام ريا هلو تريلا كرم نل

 ررحس ى 0 "ل يس نك تاب ءالامو امهشيام

 : 00 ا نياوردومسم نباو 2ثس اعذب اونو

 ١ دلاسولارابغ انماف هنو اكوا هر رضم امو 12 فال ع

 يي ذك جن اندم اهههر شل اهنا نل قلخلا روينس
 لست اهزمكل الهاره حو :دالارانلابو هلجال اوقلخامو 0
 نوما ديمول) ا قلعارعد و موفلا نيدلاو كرها نع

 .يف ابو مهبادعوا 2نيبعراسراو اه رباكو اهيللاعوا طارِشلا لارشلا ِ

 317 ا”لرضحلا ةتيربسلل ءاقلا لطعاق . نعل ول لع

 6 ةياخاولل : 0 1
 ماملةتعناو همي ةعشرلا طدحررل او ك1كيس ول اف خإ سملا 1 ١

 ا؛داعملا تفلحإل دل ادت: دعو: .ىزلار هس

 تا وينام د2 لط نسكن الا ىا همر سيشل لتساسملا |

 ةكيشو انك دور رجا مسبق نول صولا صواؤتن :نيؤسمتل :ريؤسمتملا

 اهتتاكرعف !ةدصو نيداطظا عب سرتهملاقر اذن ال لئار

 الو دنقبطو تريسو ارامل نوكسو ءاطا جمب ذِي دهب ةخل ايلا

 ءاملا قم قلاوركسرلاوع ردلا ىرظا نم نيرتم لاو ؟ةدعاَر

 مرسوؤء ا جاوابده بسن "ني دنهم نوكب ىا هّيببس ذي رس

 ١ كتم فس فا ةحع اغن

 . عياتوجعاتاو انرشحاو لنمعلا م اهنع ءاشنج اموا ةؤنم اذلا
 | قعدلولسلاب هوس ننرلاو ا هَمْلمَف لوحدلا هوعب نترل اره

 0 قنضاسبرهو ةّرعلا نمرغا وحج هرغلا هنيس و عريتسلاو ه هرآثا جاهم

 0 0 الآو ذهبي

 ظ ٠ اوطنم عاج مج هدتسملا + تاك

 ا ١ ريضنور] هاد دامرهت دئئيهو طتدطو لت دسو ا نيتلا "

 ظ لضف انم حالو دتتس لعاش وو و هل
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 759 5 ب او نيب فد زل ظ

 اصاحاوانءرنل ايف نوك الو لمتد لمدقوا لمتد نيلمر ْق ماربو

 ١ طتقبس نيادل اره يون اشبل ! ةعاشاو اه ارصاوا نيلجزلا مالا

 هاب نع نو محاصع ١ تنام ةداختسلا

 ّق قانا مزاد يلا اوبس اع رتداملا َنيّمِب اس اؤراكد | ١

 نوم اسلاو 4 ثمان موفر جلا ثصوب د اضناو مهيلا ذل

 سهوا رريرهش سوهو سلب الالص نف موق نولإ الا |

 رم ايلي ردهربلاو نس ننرتل انيق بلاص نر .كاوتنزأا ةامم لح
 ىف جب عملا ثيم رح يل ار اّدسا امو مالّسلا هيله مدا نيبي شيول

 راتلائيرلا نمي نوت و نيمل ١ ةديجلا نيولمت نيزلاوا ةدوسالا

 : مجراابإ (شلا نقش او نيل ١ نع ىو ضخم بعل ١ نال وأ هاه دوف نع

 هنا مؤعواولابلصو لَفذ 1ئنددو لص قسم مهلا ةبيعاللا
 نيزسملالعو سسوجا كنان ازلعو اولعو ماعوعتم اني نفطع نيمو

 سنالاءنيضرالاو تاويتسل الها ّستيمجا كاتع طوعا ند مهن
 ةولصلا مكس س المحار نييضاحلامالاو : دما هرج نم خرجلو
 ' وفولا موزلب انرل او سموجملا د” يوك ذل ميا نيب حملت

 باف سوبازل نمد يثلاب ةذالاؤو ريقتسملا ظنا م لا .

 ةماهن نشر رمبملا يعز يلازم يحتسب
 دالي صرخ نعل سو بلا دال نه ضزمنع | اموه تا

 دام راجرالب سذماهت قز اشم اوك اهتعوفتر ااه ار رخب ف ناك
 ولا ةربرج سد |طتسا ام ةماهت 'قار طا نسحا ل3 م اهالاو اهو

 ميلارشوزط ادع الا موقعا : ةرارو دنس اطدنم ناكو وسلا و

 .مانتسا دهم ةماقتسالاو طعاطل ار تايالا س تورم لعاف
 لاود كلذو مىيتتسم ىوتىهف هل نعاذا ظتموثو لراعااذا

 نع ماللسالا ماقم اره الن لب مو جوعي ل ث ليملاو جاموتالا:



 » واحب دس تسنح يوجين ةنع جدو

 1 ويونس هج رح وشو بج

 معن اىيمأ ليملاةةقحالو ةتنلا ةدتملا نم انطإب الوتس
 ةيادلوبلاوق لاؤلماقتسال ال اعدو مد مافي اوتك لجو 0

 قئسل وحال او ةسفل انينسلامعال فو ةعربلا تب لاعف الاف
 قحو هد ةدسلاوناقلاق الخارعيضنلا لج تاكو 2
 ىلع كريو هونغ هيون !ام هسح صم كدلوا ا

 وينو لس هدالوسر!ءاسور نرمل اا ةب ب [كصلا التخا كلذ |
 جام داوم انزغجالا اها مي ال اولاق ل0 1+ مام لام امو

 ىب!مامالالاقو د هتساح و هلاح جالصل هي قن للا امل ريما اكد ظ

 مب ناّومل نمؤبلط ائايلطلل ةماّمتسالاوف نيسلادلرؤو نيو

 | 5هالوبهشلاو درهم لغمخو هرورح ةمارتسال غد هريجو رع
 لهالوعءامتس كسو هيلعسن لص ل اذ عقلا تاصرععو بولا
 تيب وإن مهلا نمل انهي ثي د أحالا نم هنعو يما نم ابكلا

 ٠ ناراثل هتسرخد نمذ دتع افشو اهلخ ديال ل وانه هوتسا,نل
 كسالا ظفومتسو ل ميسو ديلع سر اإص دنع افشِب اهتم مي

 ردم ضب للاعت بل ١ تال ءاضمل الصم و ىربكلا دع افشنن أ
 نادل جيه دم هرعب بنس الو هلم ولو بنمتم ل ايضنع

 مهتاط اموطعاخوو مدلك نؤاوكيف ”ظملاو ذي نمل
 امزلساطفربالو هنن عمهم دحا عم يال مهيؤن د عم نيوفسم

 قا جوع اهينزاد ةعافسل اياب لسو ديعود !قسوتل اًوقاز ق
  سظو ديللام هل امرعا لكل نانو باساب ا ؤدذاو ةرفل اكلت نع
 هع انشس رك كلذو موفتسملا نم ف اشنلاو كلاطا سوانلا

 نيزرحا نمر ب طيلع قلد !ىلص

 ,.إحلصم نا

3 



 ا ةجدرلاو ,ةييسرلا# يبي 3ؤيضيملا ةناو هيفرلا ثيب سلاسل

 لجو زيود ١ ىرن نيب ون الخ نع وفو لح ا نق ىملاق ندعو 0 ش : ١

 هرسامهلورلا مويل ان ال ميظملا هن اب ونمت ىضنظلاو |: ||

 ىصاح تلئام سشش 16 دو ئيارتسلاىلسو كاظعلا هزه تشو. ||
 م تزّزيو اتبع .تملراو باسعل مقنو باكل نيو

 تمهداتو ءاضّملازصغل للدلار ريدرومالا مياطعدمرهظو ئ

 ن احامو هتلفع نم رح ]ك فافاو لاجو الاتيظمو زاوهالا |
 0م الو ميحالو دىهرل د سرو الو هت ب نا هش :

 هوفعل هللا انكراز# 0 عضيلا كرارتإلا قبب 0

 ملص هيلع مهلا 'كلص م هدشمو نيد ةتعدنا 1

 !:ييسو هيلع نص مولا يف ىلاوت ةلصتم ْدماد[

 لاش هناك اناث قربلاو' د هب اىتسل او نيو هراد ىمم واعا2 الام

 ىهو 0 ناب مط دولا رادو رادو ةقران ةياىشلاو ّفراب هل

 لوع انه ليشلاوا قس اعرظا وا فو قشت نيعرسشلا
 هافالاغل ارث ةررهاس ىقدلوجد هوت دق لا ليك نيزك ل
 قلاب هريسقن و قشعوفو دوسا اكن لكو هي نسحاذا كلذو

 كد اصر ةياع هن لاهفع فاشل ارو زعتو يملا ذحرخا
 اياصتايصن اعرق او كل د د قلع ام يم ١ ن وامل ناره اعوص م

 هرلعإصو هؤام رماد دارملاوباوعتسلاوازممل اواو داو ديدن ظ

 يا قربا دش 7

 نما ق رانرطتمل ا ررعو اررع ,ائسلا موك لثمو ءانمعلاد

 7 ةواص هل اذعو هيلع[ صو ى صحت فرطم او ئيطحلا |

 دلاوعو نوريوهازكح اس نم ذك ديا[ يل
 يكس و ل ظعو كاطر لبمو ةفيمنم ةفيعنم ةزوس قن عسر

 لك تمسو اهنال اهمسو 4 كمر كتعر ىهيسمو كنار ادعو
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 6-2 3 ل دصنت 1 سل سل تح 0-لا - /

 2 ا ا يا ل

 دن

 - ١ ها دم ع ماس لوس تساسب - شم

 دصاوراو هَل اىبع

 تع 0

 : مانتكأر هتريسواةيرهب ازرهاد ةتعلرس ه.اهنمب ني رتهملا نم

 دن اؤراع نموا ةرئاز ديرهبت رايل ام لمت رح انرهاؤ عطانا
 | اورهاو تركو هتريس راسو ا نالد ىره نارف ىره لاقي

 ترس هريشوا :3ط ١ وطمس ةيره هارهاازق لعل !انض زامتئره

 5 سا يازماودكمزم اهرتو عا هد ةيوعتال ءاليل اوارعل
 ' | .ملارها هب دارملا دارملاريكالا و ضلاو عزل اره كيبرهلاب

 ١ مانمااوبهو :تاجمتمل مودن اهف "يطع نبال 15 نوع وتلا ئ

 ظ تاق هلرهزل ءولرصقل نارحبت دلذ ز ىم وتنص مخالف
 ١ مهجة ولم ع دوحةقرو تلآ5و توما ذره دلل دق هذ

 0 ةقرم كاقدراتل اهلر ان اها مال اوه دق دقو تلاقو مهحاع ف
 | |طشات اقوالا سداّشامدانهو )15 ةخالا خؤنلا تقدره
 | . | شوامأو ثراوكس متو نوظلا ةجرمل عملا دش 0 نا
 1 .ةنحاق ةريكلهادزطصحش ٠ ضو قبطلا وفرن دروملا <.

 | فعلمت ةدج ١ ١ م ارخاييصينال 107 كلذ
 1 راّثلا ها رنعوح ىَدْلا ؛ىث لا مهني رديتر ؟ءاينإلا
 | يذ دل هت سانلق ام ةبدلف مف ناك ناناف ىبكا 20
 1 انرتسحاو والاه ينم ال ام_لورل ( 1 نقنلاءرعغ كر وهما نتا
 1 00 رع روكا لقد نيالا سفاتروك الام مرو
 85 تيدولا عت ر فرو دل وف روكي عم م نيوتن لجا عم

 5 اح فليضص نزلا بح 00 اا
 4 تحلق ضلراعا211 تح اه 1



 [جلو ئالدلا س موو سيصل دعه اظل اناس امللالاعم| ١
 مهتتح ركاب ثيبداحإلا نم لو هيلعتتد زلم لا صداح ٠
 تاسالهضنبيالو نيم إلا مديل هلاو انمدا مهب ةيصوسلا» | ٠

 ءاجرق و هبصصو زرشلا نون و دبات اذ نيهش مولمموه ام أ ١
 هِيَ دو راتاو ثيداحا هبحزع شحن و اصلامهب ةيصوشلاث |

 مي وكل لالا نمدخ مدع سرك اوهّيحاْلاو بسلا .مهزخا |
 مف مهنع تن تمد اهيينباو :رطانك مينمررمص صو ايرذو ءالا|

 هترزو سو هيلع هتل اسم ىبمل الاّدحو باوضص امىلاو ذرَزد

 ددتكو هب نايإلاوةلسععو هسص ونو هرمان بحب هيا اد

 ةيلالارم ومص ار_مسس هنموه ام لك تحاارحا حا صداا |

 درجت لع و اولان لضو ليتد ةزؤض ؤو زصويلل ا ةصتلاد | |
 رتاعو كتايل داماماو كث ايهصا مركاو كتابنا لضفا| |٠

 رمضملا مقوم ىهاظلا قواةندملاغلا بر بيبحر كئايجسا | |
 ةفانص الو نيملاملا ميج ةلماشسلا ةرتوبرلاب ىلاعت هسلارلعراتشلل | |
 ديهشو نسول اكل وع ديلا لسو هيلع هللاؤسوبل ا "ةيجونجم 0

 '| يتلا عفشو نيلبلإ ةيقلا موي مه رهشم هلا | |
 1 ١/ قزيشلا يف اره رسوما هك للف كذللا ركرملا ض 1 | مهنود ٌشنيلسرملاو ؛ايجبالانمتيعجا مدارلو دسسو | |

 نيتولامزل ىلا و .ش بس هت نحو ةريكلايشللا نضاه يعو | ٠
 ريشا جارسلا ىبنل انيسدل اره او ىنعملا2 هك الملا هب راركآو
 ملا طائداهل ا ميهيل ' ول | نيبملا قدح نيمالا ق دالا

 | كاك ميقتسملم رم اىرهتل كنار ىلاش هتلازاف ميهتسملا ْ
 و داتا صوتبلا نعامهنع دل !ىمر موهسسم نبا نع ةيل | ١
 رساتلا نس رد وفرلاق كمالس لالا مقتسملا] املا انرهالاق 14

 3 ١ن ع رويصنم عوار مسم داو وقوم ركو هاوزورويم نع ١

 غطا اوييششاٌٌُا؟ْاّلل



 هلل اًضر دوحسم نبا ىو لوصول |سسسكب 3 ف هتلا ربع نع لاو
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 80 ان اذ دك انك ل اق عيمتسملا طارتلا املج ر هل اسسو ابهيع
 ظ نوعربل اسر” و راوحوراسن صو“ داوح هنسفنعو ياو هف رط

 'زنخ ١ :رمو راثلا للا دي تهّتن اداوجب دات نزحا رش مهترم نم

 .ةلاودوعسم نب | ءازو ع +: د ىقشا ميتسملا طال ازع
 2و طححا ليل !ليبسمل ااوحس الو هوفش اف امتتسم ىو ارم ازه

 هتطع اوس ةزل اذه طشرنا ول قب طل اوفو هدابع دج داوبكاد
 هتلالاق "1 اينما وفاخ آو قاثملا ضاعبس
 ارغو ريظمل ا نلؤلاو ئقاتملا نم امبس كانيتارتلو مظملا
  قداوساتع ربا ثيدحؤ لاك .لسو ةيلعوتد الص دصم ١اصخ س
 ةرمسل ا ةروس ٌءاوح تيطعاو لئالدلاو ميس ىايعاملع

 فاثللا تيطعاو رايد الازرزد هن تمصخو شسرلا] ورك نس

 تلو ر وان اهموه ارحو ليخبالا ن اهم :نيبملاو هابوتلا دناكم
 ىلا ثِب رح نم ىر اذا يه :رازطل ا ماوه فاذملا مّسل و [لضعملاب

 | تلاعااتل اتا قص دع ناس نع دنع يمد ةريره
 نباو ف اشلاو دقادوبأو ىراكلا مزار مظعلاّتاولاو قاثملا
 دس ىو ةيدعمتد لص ةنعىلشملا نب ريعس ىفا ثييدح ضدِحاَم
 .ةتيتواؤرلا مظملا:رازملاو فاما بتل اره نيللاعل ابد هلل روحا
 ' تشا -ميفتسملا *ندعتسا ”ندرلا *مخرا*نيملاعل اتارا ويسروحو

 اوعو .حدهيلع طاقساو دبش تاشاب ليش « ننل انصملا يلع
 قاتم ديحو رييغال ورهياع لعب الو ىللوال ١ ةيءال ارزق اهتم ىلا
 ١ نيوولاش هللا س ةروتمماهنال ورك وا ةولّرملاَو ىْنَساي ال
 يل تلاتايز لوا ءاعد امرا 1 اًقيكْطَس ةريئارطتل ليلا,

 اهزعذاو اه انفتساىلاهب ١ ّن الوا ةئيدملاب ةهت وكم جم
 1 .مالاشل اهبل ءايبتإل اناس نود دمار 21 د هيلع هتد اص نول

 ثمل
 0 كيل



 ه7 اخ[ شل رعاه انصاق موماوأ 0
 و اير عبتلل نوت كت ارقي سو نالت مما حج دالارهو ريقملاف 5
 نارملا مارح له نزعل اًداسره مظعلا ا
 :ديساهزعاو مرقمل ا ةر وس ا مشل اج انملا وسلا و
 جلال الازرب سوي ةروس ىهضعب لاق ةير وتلا وم لوقالا

 ملفت ىلا تست ه هلا واو سل لوا ذّرالاى داهو دعا :

 نازعمل اناره دزم نوكن نع لَو وهذا نمل لخدبو سرالا ذنغاأ
 لاو 2مم الو بيت شل !”مراف انيع ص با قلم ئطملاواوو ٍ

 لهو تا تول هلؤح م َناوعانه ل رالف مرته الد تلو
 وم ايخاتو ةلدص عنا جرا س تبانلاو منع رالف اقشنلا

 رد الص :روكو :رياسير لا م ءولعاجو ليلا 7-52 ا ل تمول

 همن ارداح الادب تتش رالا هنعقشنت نم لوا مسو هرزع

 هزعّو شخ بلو صرّوا وأ ف رولا منوع صم راسلنا رح ش لوقو

000 1 

 طرقة اناىددا الث شررلاع اش نك اب نلحا ىسوم اذاك نمزالا

 5: هي دوناو هرحاظ طعاخو اظن زمرإلا دزعومْشَت سيل اولي نام

 8 نوكيناد,الاو ثءبلا ةّيعصلا نردب ماما ناكو هصاصتخاو كرزب
 يبت اا! راوزم قد ردا لس نا لبق كلا د لاك
 ب 0 ا هنا نم
 5, دايضالازدكا انا ونشيتط وضرر ط اشي ثا ةنهل لحدب
  ككازسن سوم قولوا ب قدي 70 ذمقلا موياعتن
 لوه اف ترانمن راح ل روقش رافد او ةز ذئاب لمان سمج

 هنتا ”واواول مري وملاو كاف رحالا ف النا ترما كب لوقف نم
 امديلع)ث اهمرزر يجب رهملا نهعلا نضل ا ضعنو ايلا

 مكرمو ةيلح قويؤلولا اورد اؤ ئارطلا_ءورو .مالثسلا
 دنا اعدم دكد | لوسر نغامهنعدل نضر سام نبا نع
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 1 5 (ىتلالها نم يشنا ا ءارزو ةحبدإب ف دباملاعت هتنا الاف [:

 هنعزنامر كاد دو رورو يبو نمدالارها نم نيفاو رئاكيو |
 ونار 19 هاروُسل اق بلا هرج دنع ون اومر ريعسفا ىغ
 دتورج در اك ال ايلا لوسرإل ' نوعي نير ىلا
 يا امالتملا هيلو يع صراما لاقو نيج الاو ةارولاف

 لدم نماق أيا لوشرب اًسيمو ةارولانم يدب سباملاو ٌرصم ةصمقبلا
 قد اصنادو لرب بجي الاو ءاروتل اصوصر شعب بلعو رجا عسا
 ل يوكل اباوع اكلك ناش امنيتي ةراو تمر تى زان
 دوتزكو د ايبتولا نم اه رين هب شدو هتد !ءايبنا
 اكزبرسو هيلع هدا ص ها 3 ءاسالاذ

 ظ دلال

 ا اف راولإب داع ةروعملا لا شرب ث مسالا وبا
 وعلا حي اهيضمب قى واولاب داعج هم اهرعو هيض مءاهيشعب
 ] واولابجحو عاج الا لعدن الاشا إل !نهو ايلا افلا السجو
 سعال فرز: ع نح نيعتيو وطنل اىلع هن ارهالغ هلق تووفلا فر هن

 ْش : 00 ديبكوياماو زوجيال طتعل ادهن ه١ ءابنإلا نال ه روب
 ا م هاش توعنلا

 0 بنا| ةحنو مروي نيس الا لمد اضي ادلع نيعتبو كلا"
 'ن_لطملاربع نب ركب اربع اب نم ملع ءاذقن اداه ذورش لعدرغملا

 |[ هال دو رينسكرد ارجل سو هيلع لص خل زف رعاه

 رهط كلذ تع ىل لامي ازهيكذ بلطملا رجس إلا راس نيرون ا
 ةيشفؤ لاتقل لوم يزل اي يعن اهرم

 0 تلال نامتشمو ا

 المك انور اتورتا ر ايلاو ةيشظلاواعر و ماسلا ىلا قلد ٠

0 

 1 مرد م ]ا
 ع

 كتيينا ف يت يلا رت يلا عا نح صصص



 8 نال وزنؤ قعضتالو نوكس ديرتعيال) روض ميسم ذي ظ
 ةودوبج كرر بح مهل بط كلذو مدت ايحف مهترثوع ةعاطلاو

 ع ١
 تاع سو سر نزسمح الث هنع مهك اهذقنا نكيال هلعق ىلع

 واولا | مهنرح اب مهتت ايحو ىهنيصعل نورنا

 ءاوسيه فطصا جدر رسموا لد اكامو ليقعتلل ف اكلاو ئطملل
 ١ ٠ سو : يحس

 ركل اتناهف سس موعلا نسب ر دريم اوهو سسوس مج كإسر ىلا

 نيمو نال مولا نيب لدم ىذا ويقتمم اي تايخرم كاد ا(
 ديبالا ةرمتر 2 د مايعلا : نسب حالض اذ نط و رايت ؤلل جالس و | 1

 ىلاعن هيل انيب اغس كادل اوناهف دك م > سصادش ف ز ١

 دب قزوين نسير واسمي عرم ال اريعس نتن الو ِدَولَح نينوأ 7
 اراق كلرلذ هموم ديدؤبو جمل ارا فأبو
 هيلع لس جره قولا ياخ روهيحملاو كي نل سحاوا

 ىنل العلني ناك مدلل 0-0 نا ىدرزرفو مالتسلا

 هده ن اه جولا هرتق نع هدوم لنا ميسو ردع هدد الص |
 تطير ول ىلا زلنا

 نم تع نواب عاميوااهحم اَيب نوكي نا ناس هنيدي ظ

 انام السلا هيلعإ سا: ل وش لسو يقولو ص دصيب اسمح

 لا نيشخالا كم لها ع وبطب نا ,رخ لابجت كذب اًضيئا
 )ا د ل ينباىلا ارس رلع اش ىل ايما شدا ىم ته

 دل ا كانإلا

 قعر رهيشسو معا نكد اوركد نص ريع ناك نا ماهيمالا هزم مهو
 تفرحوز ابعلا لامع ! نوبت نيرلا دقن مقعتم املك

 فرح ساسال ا3 5 دقو دب نص هذ مر دّقش بؤسلا و م لاعب

 تك مريدشملاو فيغتقلاب سن دهس هلسو هف رحر بؤيلا

 ٌسسوا دروملا قمل رملا نمجا قو نيل زك دمج ربت وغب
 ا و ا ا ل ا ا ا و ا ا م مح
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 مدت مع عل حصص توهم حمل مسح عم

 10 انيشل ألق اص | وقت حلو تالا وهو باج ا

 يجيدذ اضالرص ذيل ماعلا 3و انص ا ش نيا مفحير نايبلا محق دار

 عاوتلاو َنصاَح_ رجه رهمل اىعمؤعذد انض الاد ىلا هتناملا 0

 ىلا ةرطولاةّصرعلا ىتحا مآلتل !مهيدعومينع جاز الا قنا ناي
 اول اكو. سلالر راوموسرلا ةرصح ص ريبملا ص مهر ع بح

 هاص وباو َنينط اق ةّيلعلا ترم فو نيوتنم جروب مالاسل امههيلع |

 | نيح م 500 يروم ندي هترهاشعو نب 13

 سيغ همال اثنما ىو :ريل وبحب ةتعاطم عا اه هدا دك يبون
 بر ون

 ١ ةفرومو ةئيلمل ابر ريك م دع انها مهطيال ازه نجت م نتكفنم
 ةلاقوال الجو تعز عوح ام وع هب ةطامإل ايقيقحلاو هنكلا |

 فكرعن و ةاوسد يور حالك صحح اك و العذب تولعمحي الث تياآلا
 الا اًنمامو هتل سم برق و هر رفع لم ذيكيال ال ذك تلا ص دعوت

 ]كن ةطساول اراب اصحات دوصول | نيع ناكاذاو ةرلعس ماو نأ

 | تننا كيلع ءانث ىدخا ال سو هيلغوتلا لص نع اندست روجرم
 000 لحو بع هيو هلل لاو اسف نكن

 مل مالك نك اويدساق رار ىذلاارهد يدين ف

 فرخ كو دكر د ءارلا31لتجت دق دداملا بقال اره

 "00 د نولعمبام نوري وح كولح نع
 : اىأحمهت تملا او لعا كلاد ماو قرصا

 ام ذع.:واشنالا 00 1 يت ل

 0 ' ه نع ةيلع حلطي مل امم ملميع

 دىرم وشد نوطيحيالو هيلع نب ود يسع سجل و ء) راو

 | اياق راص ايحم فلؤملا ىق الط ١ نام ناو ءاشايالا

 0 نداخ مج جنوح مه ترررحا و نسع ص هيلع

 0 سود ل دئرو نوري دن زكأو ظفحد دا

 ا رع

 < 3 04 رج +4 ما + 0

9 2 

 ع

 بدور يت جبتج عج + فازه 9: 10: 4و ... ديدي به دو

, 



 ]هاو مفر ىنجع لجنم لماح مج ةلحو سنجد املاك تتحلا
 هللا لاقو راوخ نمو شىعلا نول نزلا ىلاَع تنال اكتم ىغل | 5

 رك سر هتلوج و هزاع زقموب مف وف كتر شرعرجيو لامن |
 ن[شلاو جيورشالاو ج6 لملا ف ةرثكى اش هرنجّن ال 2 دويج |!
 مبا الدلع لسل انو لعام هن جل اودي ربلا تاناويحصاط اسوأ ٠١
 ى اىزول اع يهدم لا نزح كبار شكا نم ةككاكاو ةناصس |

 ىصامملانعانه لاق اك مهتهنسو رونلا نم مهتضلح نان قلت
 5 اود تاذالاو صل اقنل اص رهتس رش و تانزلا»| 59

 راه اور للان كسي اب اق شدا 0 سرولا ةرهح
 امو نرثرم قب ام نولعتب وره رم ١ام هلل ان وصمل لو نرررب 3

 ءايجنال لسضامت هد اه اروهمج هيلع ىزل !اًملطم لضَمَتلا

 وهئابجاعل نبا لاق ءال نه نعئكبلا ءاهحاك فوبصتل اوشيدحت | 7|
 ةلطس والت ىلع باك دعك كمل اوع راينا (ليتصنتت مالا |

 لبصملاو ةلام_ةءالخ رلاءماؤ يل اد كا لحتو و ازعسالا ١
 .ةيناثل اقكّطل ١ اقلام لما يضفي م ناو ماشي رهو
 اًماؤيولسل ١ هكئالملالع ف هلك صف وو ادرار ىرم الل رعد
 ةشلانل ! قيرطم المد 'ءايبن الن اذه الخالف ةدفسشلا ةكثالملا

 لصف هما لا طسرو ةكئ الحلا ]سر اضف ارشملا لسر نا ةيفضعلل
 لضتك ! نينمدولا نمرشملا هّماعو نينمذملا ص شيل ا ةّماع نم

 مدر ورهسلا بغلاف نيدلا ءايضل ميارلا ةكئالملا هّماعوم
 رض رءالف وشر عجارعجالاق هن اذ ةيفوّسلابهذمو هبا

 نيبو هردنمؤملاولع 36 الملا يضطمت ف اونليتخاد نكئالملالعوسرلا
 ىز ايلكيد اركي !مامالاد ل اق ىذلامندنم ملا نسب ايل ضان نش الملا

 رهؤ ةرعانسالابه نم تاموإلا ا قرط مبدا هلل دق كن املا لع

 اسال والف ابلاوماقل لاق نمرال ! حكت المو ليتل كال ئعا



 وارسم دي ضاارطا مان ير دامو |
 8 5 ااهل قو ]سْرلاو ةكأالملا نيب ليضنتسلا نعزو ىصتلا

 ل اوفالا لسا هةحىشسُق ىونقلا لاقو لعل ايالوره وجاب رجل
 ا ”ءايفةل داو: وش اهدي الةمالسلاو ةّيقوضل اررهمج عرعصملا ه اكحام

 مدلل اربع ع ىور آف ازهوك دهسا هد اتفلك اممسيلو ةياراهتم
 ” فعلا دج وو ةلغارح اف 22 نع لكس هاهو نسا[

 ضفاف املا يقنو يؤم محنك ارب | *لّثملاو دوش نا
 نيج اةزوقوتلارمبيالو كلاد لع غارجإل ا داقشال لحال او عا ىحا
 و ني رك لشْظ نبق ىطلا نم 9 طاق ضن هن كىحل اياك

 دوقوتل اهوا معاش امبسر الاوه رماقل درت از اسابع لملاو
 ] ذا طعذجلا ليضتمب كبت قتلا لاقو ه سيعو سارهلا ءاركلا
 ّ هدا 16 ااملاع ءابن اال يضنتب هش عم رح دب انك انئسل

 ْ 21 نارها معشنلاا ىف ؤييلال اكو ملسو ههعال اؤس بلال يضمن
 0 يمالاثدجوو ]سلا دالكلو شسيلاف كاملا نيب نلنم اقملا شين داحامور

 جة

1 

 3 اا

ا ةرد الا سدنه بلو لهساف 5
 لئالاق رهام لع اثنا دق ىمال

 0100 ىف دللذ بجبال دنم اندفتساف هلقن دعت بم بماوبل رج جشم

 1 يضف اَنكوكيشللا نبا يعاصملا هرم ديصَسْفي ام ف الحب م زرتعلا

 ' | ؤويكيدملاظاوذلكسملا ليه تطالب + شو فاد لانا
 هزه ثاءامخؤواو ةّيدسلارث اعلا سو دعس ا لاقو راقتمإلا

 - امالخ دلع الهو ىف ةييلشما ذأ دالإب اهنف سكي ينل ةشسمل

 0 ْش رافت ا ؤئسملا رار كلا | رص و م روم اوم اقل ع الليل ارشد لش

 مارح نق يبنالا ا ةيفوصلانعؤتو لقا اهف. لطب

 1-0 بئاوتش مرج او نط سل ذه لسا رك ١ نملاو 0

 07 مالكا نه اق دهزمل او ذي الا نب اق صف بس كى

 1 فلا هسا ة زب ب مرهو ا نزلا نع ,



 0007 ال يل أذ 0 ]1 1 101 ]1 1 ١ا 81 33ش: -,ذ دبه وبل

 رسل نزلا و ون ارنعهنغملوإل ا و

 اهلؤورمالا المره ان ممكلَد . نع كاسمالابىذاب الكل ةتيااشلاو

 طاع وراؤس انيس َيَح فالكل ءايحإلا هازل اورافالا 21

 ايرمرضها لسوعور الص الع جال اال ١ك ولا عفن نكل | ا
 اجل ازهوهلبل ام. انسل الحي مل 103 فالح يع نم ىقالطال ىلع 7
 قط الذ رك ذر نيلاضالا حاتم لا لاك دي مزح طوا ربي ملوا :
 زؤسو ديد تلال ريع فال نوكي ن١ ييتتو لي طفنلا 0

 اا ذر اكحربع ىم لملاك | نع ير ازكو نيماهشاولخإ
 د ال قىرولاند الا تارقجتو عا لاو 1
 2 موديالو رشجل |رضح دارلاو يل | يه! اهلطم نها ملااملا 1
 2مل ادا رااح درو لك لع : 1

 ا كلر د عروممجل حدا ذلاسالا_ مهل ىف 7

 العوج علام الهلا ةيلجو يمل قنت | امال |ىجو اوشا أ سعرات 0

 ىسحؤلملاه رارع نا [ جم 1 انترال اوهوَرْلاَر ااولملا موس 3لناعم أ

 ّْ تباووسلا لص ن انيادمولك ذاع يد ؤملاو حلاو ازمتف

 ١ طوض]تسفا اىسل معقل د ىف فلتخ ارق و ضرال لع اهييضتنو
 حرعو ١هي يصاوملا نم ريزهطملا هع الملا ذماق اداهنم ولا
 2تييص عم صاح ر همت ف اهو ءاوراناطرتساو اهيلاءايننالا

يحالاو لاونلاو رماو الا اورو اهيلعةيدررصأ
 | يمان لهلاو اهتم م ا

 ماقول 0 ىزحلا وللا م لزت وهنا ور دااهزم كلت ىلع

 ررالا[قد تارالاز صصص ضر ال ىعاهمتتتو اهبىش ررثاهرنتو
 اهني مف اه ضال لو وان الا ووللا ءاشمم اهنالاضمأ

 منت و] لاو شاب : نووياتا فىزسالاو دكت الذإ نم لضفا مو مهو

 ل .هتلاد ررهتأ د3[ قوبل اسهو :نيرتكالا نعازه

 . مس قولا هد او 2 ةعاوتنملا وناسة ةهزدلاةريشل قد

1 

1 

1 
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 00 يي ءاىتسلا وصرملا

 | ا اطوال سنا امو لضتابا تلا رهبطم

 خمولا ثم ايالاؤسا .نيولل نييذل 5

 ع - هيض جججتم هذ "وجنت تيس 3 ِح

 كاب

 دزاسوروت تيبلادقلاو مروكلاو ةّبعاو تيسؤكلاو شمل !اههب ءاىتبلا

 نولعشيو مرماامون نوم ميال ذل نيموصمملا :زيم ريمركلا ةكئ اللا

 مسودياع السي ىنل ان كرس اوانيد ا لّزنتي اهيمو تؤم ولام
 : رو سيرداو و حعو نوره و وسومو ميهارإب اهيف مهجاو اهيلا
 | فدققواامدبلاو واو ييوغارهيلع سو هيلع مكن الص راين الا نم
 | ةولصلا هيلع تمروو ىراوا نيسوكب اق ن اهنم لرتف.هّيد
 .هنما تملا كفل 5210000 ه]يلو موب لكذ ةواص نيسم

 9 مونيسضزنل او ني ار كلشمل ا هيلع ىسوم ةطساو

 و ىراوا ايثدلا ءاوس ىلا امنا ان در لري ثقب سلا ا :

 قانا ةزناف ة فتسم نيل يلعبان بان مال
 تان رلاورم اىملا نع سه رعاب وا سهتخ نوى هئنإ يلا هلظن

 ميتا رهو تئيسلالوق تين! سن ردا ىرلاو ”ماز د ومي

 ةديوسفم مجصي [قسل نع هت رهط د سه رج د مهيهز وا ْ
 تول ةؤعضلا لا امبط وا اهرش وروعزلا قت رل وإنك جد

 جيسي استسلم ,

 0 ردهيذع ةَييِبَس , انلاّصف ةهاعااو م 5

 أه الها قلعت مرافمتس انلمكم الصف اهب مم ديال

 ايي اكييد م ووموم اجل

 مالم هزاطضتساال الها نوكلاما هك ربب انبسكت ثاب دل نيله أتم
 نئرلا لاق و لومل يبسلل نيعسملا نيشواثلا نيزم ولا نورؤمتسس اهنا

 | ٠١ [نوؤفتسودب نوصربو مهيد رجب نوئسم هلخ صو شرعلا نولدي
 | | يلا كرو علئ ابنا ويجرم

 كرّتملاو مديولف د جر صو شو ا جرس رجس ظ

 |[ اعبقما ناجي هيما تكتم لاقل اغا نوهوررت



 ا ا 0 قطط 15 انج نا نص ا ب

0 

 يل مراه زكو مياشاوسلو مهياو د 1

 درصلا جرش نيوض وم 3 مهسؤر حو 90 تال |
 ١ مرن اكاذاد منا اولطسجلاو ةوسرتل جس اما ةر

 ى بلقلا "هدم ون دف هي لحي ااتعم ناكل امس وم اهو شم

 ليمحتو لوض دبش مسونملاو حرسل اب لوبقلل هدادعا# ه ريوس !إ

 مشوا[ ممل عرج لودحإب لكك موس ىرطاو تاياللا
 «آزوش وبن مقلد كيحووا دلت وبن وا كح رهف و ما

 واس كدوشب نزئتص قى[
 رايس يع ىأه 0 للف ىتمملا نات ةهنعلا-أ
 0 0 0 -- ل

 ؟_ انسطسمم١ شحو ةسابر ةيهومو»لب بلالابالو سلا
 مهن اكره هدابع نه هاضتراو كلذ داو ءاّيخ ىلصاسمخاو
 ديل ا ثيحب هلل اد نم !وث وطاموب منو

 لا دللو دحو 0 حلاقاو .

 ىلع وق هّرس سرق ىل د اشلا.سحاوب ا يشنالاق اك رهو
 لاسايهتلاسوا طلي تت قع لل تسب 0 هزم ووهتسلا

 هاسنكلو كلذ لني لوتس ضد دحور ىصعو حولك وسوم

 م يدلل ييسعل واو ادرتففش ايضا
 م لوا لوا رخي نانزرضما تر هل نزوتكام نظرا

 هب لحىألتا قرطلاك اهتلجحىا تبا

 ا

 ظ ضو لا جوللا 3 0 | دّيكرج الالب جساموا هك

 للعلا ءايبنارلع ل ننملا تكلا هدعتا هنعراوْضِرَر نا ثيدح قو

 هاا يلو ياا مالاسسل اديلع وسوم عال شس مالشسل اوهيلت

 مالا هيشع د تشرع لانا بكس عب داو ننال

 ِهاساىلعو نات 3+ ماوعو- دم هود
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 وهج دك وشمس دست مع

 هةحج-

 نسحن نيبو ملا 7 7
 مصرملاو لانو

 يكربجره ةكتحإللا م هامل ا رحهسلع ,ييتنال اراع يول ان ١

 ل دو راهتخالاو مزعلإب دزه رع الاو دل لفذحلاف كيما" هاعارملا ٍْ ش

 . كإضْفب الع رن موقل ناالاب ءاؤولا الو هز 2

 ارض ادلع مالت ديلعوسوم قع شس مالّسل هيلع :

 00 مولعملاا مرفتو ناقزعلاو رولا ليجكالاو ةاروتلا

 ظ ٌلوبرط يع انك دلما تيرغ)ز مالاثلا

 ”قرصو هفصوو مركبا هين امو ذر نم ءكرعو ىلاارف وسو

 يراك راهبارعو 0 انف 2كريعو ص 1و حو هب ادعو
 كونا داقإ سبشل ااورسراو هب هتتارعو قرسو دؤصو و مركز
 قعرلاو اف دو ال و ماد ماهي قلا كيلا ةلصوملا
 .. ضرع ,نولعتي لد 1 قادم لما حرش رللو نذل قؤشملاب

 قريطوالا اهيا نيداراهريرعت داعر اهغارث دل ذابعىلعوا |

 . ًاتعايبومه راك هزت“ ىبقم هاد ”ىلبص رق لا طع

 ش هنا مولا يريم تساي بجيام ىآ وح

 .[عودرماد قع ن اظضلل اجأث نيسحل بحاص رق ل عزص
 اليئتلا]جج عظوقلا بالو نا دل المعمل اذ ترانا و -ولؤيل ل ايمي
 نص الضو ءةاطم مل نست ماكره هرنع لاو دلاد وتس دزسح ع

 أه ٌلاعو امهيحاصوح ايك اكد لانيلو نسح" هقسسم داوي ىدل
 م نينسوسملا لاق اكره هيءامهم دكر انس الامه ريد

 | قرص: ل رمدوامكولتس مهتم توق و نم تق وو ىرطا

 | كت ةماقاباوماهو نوت ىف هيك هلع ماقملا ديب للا ر

 3 | نسيفإف نم ناومك الا رعوحو 2نطا طال ايكو ةرييلالا مجري

 | | زاتز سحق ماللادئلالاد لاق ةع ارملا# الاف دامي |
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 جد له وفرف هيلعم> تنال ينج ويمةطو هاا دونت +٠ عع

 34 يكرر ياخير و
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 ا م اب نروصو هانعم م ىفرتاوفي 1

 اكهنيبورشلا زلة اها صوان ازمة دش امل قو ظ 0

 اى /قينف نسحلارهوج >7 غنس| ص ف تدرس نع هممت |
 0000000  اىذم اهلا سجل ميحد ان به اوملا 3 لا

 نال او هع نسبو ةندب ةيشنم يعرج هع نود. هانعم 1

 ىمتش امان نوكيا همتج ال ا هويت ل مشن !1ذا ال (مان هلسسح
 ملغلا يبل نهم سو ةيلع نور الص داك تا بيس نبا ءافشس قو

 اندتسسمح انل نطو هن ال هس ماعانلريظم 500

 ابولق ليال هذال داع انيرهلظيد مل ديزكو هني ير اشنيعا تش اطا

 ىقينا كل وضع ر دقو ع ]تا ال 1س ديلع قراؤصل اة رقو د كلذ
 كصتملا كر بعرض وبا يشمل اىلاّق د ىف ىغل ار ىطرتلا هيل ١ ناّشسأو
 دزسجر ءزجو ميو م اللشل ا هيلع مسوي نسحو نايالاب عش 3

 | لاجرتسي انتو كرات هتداّن ا الولد قلح و وس ١ ةروصّوع هنو
 نيرا هنعرمعاو راؤولاو ةبيطحاب 0 وك

 ظ رقد ةفيعمضلاب ,وايندلازاسبال ندب هبل اان ارما لمتساامل

 يعم قر حسم هركد ١ ؤلص نك دج راض ءو ا دكر صماو اهيأرو
 نارحاإل لوسيا مررت وعر ربلا ومو ىلا !ثم نأك دميج# نا
 رنات لاب ارك رام مس دوج ملزم هيل ارظني
 ١7 ىرم سدو هانعم ىرول اء تنحف نيمو !دسحارتملو
 ايدجب نم يزعل قم عشا يك 1 سي درك رعبلاو يزعل

 | هباضماهل وف لشسم ازهو ب ماعلا ةويغلب
 تراملا مرجلازذم ارك ل "ساما لت اؤص ١ولثم اغا
 انه كلر زق روّرسل اعاني اطر نسا د اةودسلا)
 ميما قلذلو قلانف ةوماسملا بجرباتم ذاجي مارحت
 ةلماحمو ًةنط ابل ؛لاوهال ا ق الخ الاو ره الملا ةروّسل اذا جج دب



 1 اي ع كرت 0 الر نكس
 1 نسق ىهب قط رولا كر دام راق نو

 نعل الامان ا تب عون ساسالا 3 لاق هل اج :ريعلا ءالام

 17 11 ووو ماك و

 رونلال هجره اهو ديرو وسو جي نا هنزو سرم افلا قى

 زج ايساني افرق ةحاشلا ةئازو دهحو رود هدام نابؤالا

 اَسلاَو ”لتفلد وابي هوم هئادبو رض ى ناجع ءاهلاو

 َنالَعكم سو ديلعويب لص دتاذ طصورهو ظانلال3 نه نم

 ناو هرؤلو هواهيو ةهلامكو دريل و هل اخو نوكلا نسخ داما

 ء رخف هد انتسا ةيلاو هرنصمرهو ٍكسو هيدعةناّلص دنم كلذ

 | ررصرلاقرظر رو ءاهح د لاك و ةيهر لاجو نحل كم ةيحاص

 | هيبه لصا لسو ديلم نك صوف دوعوم تداطّ ياو رهوتتسو

 142:لوف وخلا و تورييلاو توكلملاو ديما 3 هتّرام نمو
 | راؤنالادتلنناو راسالا تّقضادنمو لكل تايمال نبع ناشد او
 شيعت هوندا طارح هعنوم هلاج ضار يذككللا ضايرو

 قياَؤسساولا الولةابونم جبره الا ىثنال و * حوف نتف هراوبا

 لاعا مشرافسهنارلولاو حسو ريع جر اص طوسوملا لبق ١ ئ

 م الذلاؤزهوربلو مهدعأو ناردلاق نور وكزملا هن ادن ا

 | ئسلاقناراول ا ةكيه مضل ايادلو سياعجو طرطمع نبا لا

 داوسس ديلودرذس انا يوكو قتال انلرتلاعرغ هنو رست ال .

 ل اهض يبو تويعلا أ

 : اهرعادز سايق ةورقر دعو 0 تب فرعلاو ءاروح

 ىلع ىؤنحااموهو رمق اهرحاو ا ا ادوصملاو : دو رع

 0 ينك ذما ةرروكذملا رايشالا نه نحو ؛ «ريرع وبودود



 2 0 ا اذ
 بيم :رتييئاقال د لِنب ريلاوه م اب اونرث الن مهمركاو ةل نم 1
 ظ ا ل هلج الو ه رون نم تشلخ اذا اهي اب ةنبلو هل هر 35

 | افاضمدكرتب رقوو باوّصلا رهو فيرتلاب تاسشناو ةلك كلا |

 قع كشلا اضياةيرذ ىزاز ةرايشلا نيل 95 هرعبام طا أ

 كلو ةاهارهاج هيلع ءانثل اولا دتد ركشت او زج ماد ناكر
 قوق تح ايد قم طشاس ول اروكشم ناك اذكو يد دعا ومس هر

 .هشو هيلع هدكدل ؤنتعاو ركون الع تا زود ىئبسي اك .كلذ

 رارمنالاو عر ياا للا نا ةقشرص هل هلوقو هلامو

 قناع ومو اهبرذع نك ق١ روي دحؤعو مرقم و هوواامع

 الملا * نديحتت | ههع لد قمر ىح ليعو هةر [ ويحل كولا

 0 قرصل او سئ هل درهشملا هيلع مثملا وار وكتسملا
 أرام راؤضل ا ب ذكأم ىلاهلآقر عظم ولضوحل دلو ريكا

 ١ نيا دقن ريع اقف كررص كل حرسشد ملال اعماقو 500

 هدد رص دميرلق اهينمراتخاف مايعل ايولذ طلاظم هد ١ك أمهم

 ء افطص اذ لسع ةيلع ٠ ريس لال اود هتلاتت ريوذعبف دشتل

 ظ ريح ِبلَق نم ةرلا قوّسا القوي ه بولعلاٌقحارهاش رتل

  | 1رعاة أكملاو ةيؤرلل هايل حاولا ةموكاف مسو نيلعرتباللص 3
  0هنا لضم وال د له ىلع ام دلو ىلا هقل لاق وهيشملا

 ظ هقلاي ىلع انا لسو ديذع مد وص لاق, اهيع كيلع ْ
 0 ةرشح ول 0 ءال نأ لاو انك

 ] .نمي خالاو نيلوال العملة وقد ادلع طابا ىلع معلا
 ةثررموهو ميكو ندملاولا نم ارحا توب ملام ىلا نس حوؤمو

 همم ثعبني ىزلا ولقعدتنا لقوم كك هيبانيرصنعو حلعلا
 يام دزحو يار دّرسو مرطن ىوت د دتشرمو دع



 دنع مولعم كل ذو هقلخ ضرحا ديلا لصدمل اذليم ىلعلا هن اكمو 5
 ديك ماجاب اامو «ويدم لص اىتو هلاوخا ىراجي عيتن' م 1 0 1

 ليخيالاو ةاروتلا ام هلعامو هي دام ١ بياجمم لئافت رسحو

 مدي يجب تيم عزم بدم دج ووو دعك ويجي 2872: 7 1777

 1 دنوفيح 7 ا ل و 3 :

 1 : : 5 0700“ نيو دس

 : #ُ 5 تك 22

 ١ ل1 2 ارد م ودلع دما امو ذل مطلي يتكلاع 00"
 '؛ ٠ | اهسيسأتو هيا شل اررغتو مانالا ةسارس وا لافولا يرض

 ١ ةريدا عشا تالا اهلصخم و ةيسفنلا باد الا ليص م انتو ظ ظ

 مايك لتي ملاعم اهب مولعلا نونشل دوج مغ ايمي ظ ا
 قطسلامالكن اكد الاخ أتوا مرت نم مولعلا تاتْساْق لبالا ش ا

  [ "3رابع ىسنرم زج دل دتراش او ةورق دل نسو ديلعزتد !قص ؤ 3 5
 ١ / وا مم هراّساو ديبدتو 1 |> - 10
  | [ 0وا ذَيِيبع تاحوض و يناير رهاوعو ةكئاب 07
  1 1م يك ةءلاطمالو نسر اهنالو سامو لمووبم 1

 و عاسيم هردص هللا عرش يا ئبوهو اهافعوم رسوله الو <[. ْ ا

 ا داك مك نيلاهلا ل نيرادتاف هلْضف ناباو مرّرو ىلعاو ندع : ! ا

 ١  0مهلعو درلع لسو للرشم عنب قس نيلس ملا ىف مين نط ةلاسيلا | |
 انونعموم وكي نيزيتفب رض ولعل طنا تدجَوو نيىمحا | 1 ] ا ّْ
 ةراشأ موت روصشم و ء م قل نادؤد ارك او ءاوّلل اوه للعلا اف هرج 06

 ١ : فدل ةراغاو هلاصّتاو ككل ماود ىلاوارايجبا موي ثعبام لا | |
 ظ سرك تيار لاقي نيم شبح ل نال هرجبام فب نيكي ,ىللا حل ترب
 ناعملاو اروصنملا اهرتد ا صرح نواح او ا رنياوه شيلد رك مرهنملا

 تتيح دوم جريس و ةعثالملاب هد ارماو سن انو طتسج ضدو ظ 1

 2. ايمو ولمس ءا16 دع أش مره تلنم نوت راس

 دما تمانبلاو نينبلاو ص انيدإ ريس ”هليسم_رعراب ممعد ظ ش

 فارغا ةَولحكرمف ءل رندا |ىيقع ىكي لو دلي ناف هناطا ةراسا[ 0

 داكبتم هيلع قصد مدع نايل لاربع ىع ظ ظ

 ْ : رو 5-7



 شن اامملا ءلزب ةراشالاّنا ريكو ةميبطلا لارتعاو دما
 لمح ملاه هد ّناف دنع هند اوضدؤع ىؤسو يلع نئد اقص تيتو ىم
 علا ذب جعل ثيرح 3 ام دنعةلد امد هنمؤسو هيلع الص نيدو

 ددورف تارهاطلا جاوزالاو رعا لاو وطقنب مل فاي ىلشس ناأ
 ريرطل اول !ناورم ىلا ثيرحي ازد سو هيلعوتن الص هتيمش |

 اهرازدكي خوش اهزخاف هريب اهتمخ يلام ئارف ىف هِعْؤاىذلا|
 ّى درزا زيعسو او عارباو ساّتع نبا نع مرتسم اه يملاول هللا
 دعا سدماوزام املا نالع] رب وق ايسو اعوفرم ىهنع هللا ضد
 ,كنر هلم ىهتداهطم رالآو نهريعو روحا نس زّيحاق هل لا َلسو
 مب نمسح يأ ارازق ال ااسويإشل ارازق ا نم رزق لك رزئررا نه
 نإرقجبت امر اف سو هيلع هد الص هم اوزاا داما ناك ناو كوبل ا
 لسو ريعررر لصرف رو اين ايعرلاب ءذضا مدعملا ةر يالا ةيولع
 خفاف ماناو مر او طف ١و ءوصاونكل لاق مالس دل اف يش ابهدال
 . يب دق امم لتسبلا صرهف دقه سيلف ىّدس صعد شءاضلا

 " ”لراسو ديلعرتر الص ايو ىلا ةر انسالا نم جيب طفضلم جاوزالا |
 | ىلع عيودو هح اكن هثكو هتوقو ايوق ناك الا ءاستلا

 - | هلي تتجو وش شن ثموب نحو ةرماولا هعاشلا 3 هث اسن |
 | ةوكفواهناوتووريهس مولجم كل اد لك لجو ّنع هللا بيج ظ

 لجلاةوقو 3 لها سربجحر لك الحر سجراد هضبوا نيجرا |
 لج فالا ةوبراقق'ن وكيف انَدل لها نم دي أى ننجح لها م |

 دماورازيش ازديؤسو زعمه لص هتيحش دمر تال حر شكاوا
 ىاس ءاشبوعو نيملاىلا ءاش ميمىنع نهايطصمل ملو سيسر و

 كلاب تتر اهم هد ةد اهطلاب ليف امّشآو اص وصخ نيبيجلا |:
 دِحاوزا نانا ]سو هيصرتر لص هصناصنخ نمو اموحت مانالاو
 تأ ررل ا عولىلاو نملامل اوانن [ضكا هتانيو دراجو زو هلانوعأ
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 هلذع ونا [رل رولز اورام ثيدحو هِلِفاي نصتمره ازكه
 ل روسو ماللاو نيفلا عنب ولعلاو تامردلاَو ٌولعلاو

 70 حردؤ أ ذل ثايود ىجعد تاحردلاو وفتراىاوتررصم .

 عقتراوقتراناؤهنذل انما لع عن اكمل ث اجر دا رجلاو لفمملا

 [اقتزالاباننإنجْااعيجتنا اجرلا3 ىف انصر دق ايلكاصررلا 7

 5 00 ةياطفلالتمال ىو طلع م اًئاد تايحر للا ما ةافترال

 ظ . مل ةلداو سو ديلعوتد قنص را اساملا ريم تاوقسلات 0 -

 .ةنكت ماقاول ةيحاصملا ظاؤلالا جم تاغاولل ةرئاز هيف لا نيا
 1 ا شور مسا كو مزن ق دث 2 دل طيشدو نوكرد انزل لاب دق نع

 هتباقسرد نارع هآن١ +ربدج د دو هضك بلاطملا بعز عمال |

 مجسم اريآ ماؤم جي يلام سو دعب قس هلوهم مهيب اذ

 دلو ةهنك هل رلبلاو سو ديلع ند ال صوريحوهو مالّسلا ةيزع
 ْ 0 ةياب ارو لسو دزلع ةكناإص هل ماهل اف ءاشمنو

 شلل ةروهلو امهياتس شو أمهف س م مديل ل ديلع هلا لص

 ش دالرب دلع راّشلا سيدو ايسو ررحضل او زبرششلا ةياخلاملا هنرميشسو

 آ مارساو د اهنلا كلي رمزل ادا وج انف ةولّصلا هزه

 يخل وديم حالما وو اش ىم لب ضد ارح
 بتل اوهو بل هّجوعد اهيصورتل ادرعبلا3ماث مان ال ابانتجاو
 | تاليظولن اماو لترصعل اسمو ئاحرتعولا زو قحيالام لحتت
 ليو رفذا ةتصبب ررسغ دنننو هس 2و ذر 0 الا بوحوو ال ىلاعل

 | دف مهلة ليلو ءابادضف وهو مخ وجت ماسالا تيب
 كري هؤسو اكؤمارالل مصعب اتيلل لاك سو ةيلع هئرائص نأك

 : ةكنحس ةيباي رو قلمك هل ايعملاو هت مهضمب بل اطوبا هم ظ

 ْ ببال جف ثا مرمم صهريعو ةيييبخ مأو للس ماو ظ

 1 حسا ةعدتل وضد 0 معاد ها



 ةنرشأ 7 ماما ميل 2 ٠
 ار "هيو نيديش مولعم رك الل ذو مهيطعمل > وكسور[

 لفشل قلطم رزرلا نا اَماك هيلعو دب سبل او وي لم بخاس
 رجاشيب ناره علسو ؤيلع مدا ص هنا ليف دقو ناثكالا و املاؤأ
 اظرا ةرولاو طنس اك ناهي نالت يم ليقر اه ددع لع ال اجت

 و هيلعزتن الص رمعارف مرسل انعم اههكارتشال حمس رد
 از ارح ا ةرعو ةيرضقلا ؛مغر هجر زجر برات دم

 ةسمعغ تهب اذاثرقعا امر ديال هته لتكو هيج م ررغو
 يدوم ماني ال لعام دارا نازهقحو ة ةزنكلا تلصح وج لا

 لاقتارقلا ةوالو سانلا هوزلا رإب بخاص د ءارطاو 4
 رامات اقتو نإئلاوأت١ن نا .ريؤسملا م توا نا تيرفاو ليا
 سان ولع دو الث يدارملا ارقد هبدنمتل اف: داداتد تدارق انه
 ليويسلا اة اكد اعل ٠١31 مارملا امك نايل الا ب موعدي
 0-5 ءازيإل اره بانكلا دن انياب ضو بيبا جاروغا3 .

 ج دايزلا س ديلع مش املع ن اول م ايا دح زم راما نازّمحكو

 0 تك دان صلغو لري لاق سخن سورس عمرلا)
 للا اموظ مش و روخرت اتم طعوييختلاو لس دتلا لظوصحم و

 سسنلو ى ني نع :رطتسسهو وم الجل هماجو ةدايزو بكل اوبج هيلع :

 ذع ةئل كو باوبا هوس نمو لو جا عبس لعو يصل ني يرش |
 تكلا ئاس ىلع نول ل ضف ر رجلا بحاص لاو بيقنلا نياازه
 | تن اهلا ملك لاّقو ه ريع نع ماللسمح نغنالثب هل ملا

 ' | علاارهإ منك لو ل يخو روعد ناد همم هللا نا نول ا ردع ل
 رقد اهرتع "هد نوي ةوعد مهجن دع دعاو لكن نوع تاكاغا دمع |

 9 تاع شن نإرتل ا مس هيلع ,تءاوبع وسر هللا اهمج
 9 ١ نس نك وكف ايرم هع نوع داون ةوعرت اوك دلال
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 رق ناس بنز كر جيبسمل و اهتم: ةرعدل ١لصفتال نا

 ظ هدماو دع زيو ب تفتح اهي طولا اوو جت نو كاذب ءابح |
 |[ ثيرمتلا جس ف ىؤنوؤل ا هزه دع ناضمصن هش صحا ايدل اق
 شيايتسو اربا دنع تاانياال مارللا يبل هتماؤج نوجد داك
 نم مهنمو ميسلون ف هي صجبس اهيِلع مر ورم رامجتالاو كلم

 . طوصض لك رزع وست و فرسه الع .نوربكيد لام لمؤت ملل

 اواو اولا هاوس اذار هلل ١ ءانس ناو دس ارمإلا ةدارارشع نولوميو

 ملدا  رهرورصُو 0 هلا اودح مفي اطر رمل

 وب انجي صل سعل او هونمولارهو لسرلاو ءايسالا رع شْريفاام
 قحو هتللااقو ءايبننال الطعام لافنالا نم ايايعاو زاير

 ٠ نمره نولرعي بو قب نوردي ةراوسوم موث ىو

 00 مسصخا ارييكتلا" نا دنع كد ايضر ص اف ب ىف ني 'رعس
 اود مب يحاول دنا انه ذيك برق الا علا و ووسلل 2

 اذ يدر مزولملا ماول .ضع ماورب دؤسب ماوالا هن ام

 هاهم دومعلا قولاو ميس زمجت 9و راقت اقروا مكلف
 دعو اهيدو ٌريلالمنو ريحلا ف ةيعرل ا بحاص مايعلا همو ىلاصت
 . لاير ارجو ةبغرل ابحاصاطدا وهو ةزالاو ندوب و و 8

 : نييراقتقالاو لقانا اهظار هلكسملاب لاحد كنا لا عرضتلاو

 0 ادن وراق هلا يحو عبو كلذ هلا دار ذا

 ظ ْ 7 نو ارناعو عيستلب ماسصألل نعد ءانغتسالاو نك الماكر ير

 1 ىلع اوتساااذارثإوبكد غهتد١'وراختسا ءارم ١ ارقد 'راوآ عبس اوبع زانت

 : ا افصوو ادابمتا ناوخاةءاجشلاو ءاطتسلاو روجاو

 ا ١ راونملا فو مدسالا فلوطزلا ف ءايصلل بسيِعَرملاَو تاس هيرب :

 ١ ةنطاملاوو ح اظلااهلف سلال امماق هلا نم احن لاو ىلا هتتد اىلا
 ظ | ةلخلاو كد اتماهنم ا 2ةباقو دي ارعتللو ةماقلاو



 | هيساراضيسب ندب هن ةرمولل هذ
 2 | لؤاوحو هريعلتقو سق وغملا هل اهاره ١نبل املاوْمح لرلد

 : أهيسا مخاد لازو -دوك هرج دش . كنامو مالسالاف كيكو ةلخب ش

 نعناومر ديو احم ضز ىلا تره و نيمسل اال تحي ةتاهم
 وصوحلو ل | الا ميرا او هيفاام ما مرفن بيل 3“ -بنشسدتامر.| ||
 داما نوكياللا ضوحا به نكد .بيصعقلا ازه هد 1ع 0

 _اهالواصح هنعس أل 1"دد دايو تمرح ةروكرملا|صملا ب

 امااَنَرلاَو هل ناكل اسيضقلا ب دارملا نوكي نازمقجو ىملا
 قسلاروغ نع بيضق داليعال ال اف هب هركرل فس اهيارارم
 ةرحراارثكل اجو اىاَتاَو ال [ىنل ا ءامس الاف مّدقن ام ؤَعطخ

 قع اتادلارخأ رج ءارطل او ءاتلاؤ ما ١

 مضل راقت لاق و وو نداو رج عآلا يطنيال نوكل باوصلا
 وهدا ك1 تر طبل توج شادي ١

 يلمتالإات مل للا طاقتاو انهي راشسا دنعاناومرسدايع نب | ٠
 1 صو رق و ىتتنا اياوصر اقو نمي ادل نذا سآلا

 ىوطا نع قطننبامو ناهس هلوطب ملسو ميلع لد ؤص هلي
 ةلؤسوسوؤ عالساا دز مع ,لوف نمو ى ون جو ال اوه كا 7
 اما هسبإم نموكتنال ميلك رابلا بايسو ملسو : يلع 3

 تويتلاو دا: ال وو ذاك قحاب كيج انيد دل لاق اكل وفي
 اولح موي رباؤص حؤصو ف | ينع لد ١ىصد ربحم ما تلاآقو ظ

 ىلتعريشسلاعم اقلاوب' راتسالا ل اقوررهالو رزال لصق قطنملا
 ناووطا نعطي عمد الاو»نا_ىوط نعلم امو لاش دوش |

 ءاوب اف اسلي ىومتلا ا مامزب موم زمر افلا ىويلالحنؤ ره 58

 ' ساه ذيرحإ اوي طاق رس يح | ةدار ورك عرق صم لوم ا ئ

 فلس ف هما تاع ل ظ



 1 ١ يمان 977 003 ترهل اناورطا يسوي وم دعنا ْ

 ا (١ سا دينا ازد ةيلقلا ف وموهو نال اتكلاب ذارلا

 "| لتعلقالالكو ةجوزئهلابتكس ديرك باك اكشف |
 3 ىدلوتلالوسزا تومبت نئرل |لاع هلو ا دش | دع داملا ل

 3 اوضعاوضعوض و و رعت نم دهام دارملا تارقكو هوغو ١ ةنإلا :
 1 والا بكل ص اه ريع لبجبالاوءاروماؤ هتشو ه كد آماد
 ىنبلا زل ازهف ب ليطم الف اهنيعو ريساؤتل او ريرم ريكي
 711 ةلاولررساّيعننبازعر سحر اذسإب قاريطلا_ىوز 112 هتناربع
 00 مالسا يعم اساؤسو دعت صؤيلاثجملاه متنا ا نماميثعأ
 9 ا ما مالنا رصاكتو كتمان نوكيذلا نب هيك

 تنم اش اي ك اطعارق هل انا كل 'د رنع حق ارسا هل لاصق اريعأ
 ٠ لقاؤرمرالا هنع قشدت نمل فاو ةجولا مول مدادلو ليسا كنا ذل

 .ةاماتمفٌساث و م اوم ني مولا جاب لاه هتدا ءاعس نور وف انس

 ةتلارتك ىلارسانا امال اق ويد و
 ظ بزغيالو قرنا لانلا قد نختم اطظرطحلا وخلا لاملاوخ تكلا

 : مىحّدب رشف هجر داو نق رزم رنغ سيف اًزيرعارومحم تاهاعإل الاكل ذ

 قتلا كل د ريعتساف دق وقيد ا دل نياع ركام الل هرعت

 عاجش قلاخرنعدف سو هتس افند هتئيوحم : لسو ةيلع رتل اقص
 5 زارنا صرع هراضداق م ءاججاو دتاَخ مهن هيلع دتماركو

 ١ متبل صوتا | 1ما كاد اراشإل اس طقام م تايعلل هرادلاو
 لاعلاقة و سانلل تحرخا مارح تكلا لاق اخ ةناولالدب
 ةجرالا لم درع لسرةانسم دن دما ى اكمح كلارك و
 ةضمومالارابكالا كل !١ ةئر وم اسال اونا وريس لاقو ةارص
 نال مكرطا و ةّيطملا سب فرد ا درع جداؤبم انييجو

 | جس

 ضر جول قبال ثيدح رك * مينو“ ةيرطاد نيجانلل ةنلعلا
 ا 7
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 طر |ىهأ يمر هك الخ دركو اشر

 راشألاو ءةْقل اًسنامكلار آيخاو دس انس نسوا ولع

 دا ذريغو نابل نتاوهد د اكل ارابخلازكو دبر نابحّلاو |
 هتل'ءاطأ رم هعاطا نمىنل ادد نقداو هج ,تمافام

 يعمل اعرش بولطللا عابتا عاطل ةتلاىمعرتف ءاصع نسوا

 "عطف روسرلا ني نم ىلا ل قو هو بجاولا هاما ةئلانم [

سحتسو هيلع هتن اوض راق تايال انهم دهر ذ ريع
 م2 ؤاع

 ها اطار ين اطار تضل نسذنع ظن 'ىمر ةرصقا تبان نع"

 ومش ضو ءعالم ادّقق را ءاطا نمو متن اصمم رفد ف اصعزمو

لداراص ةرس لمحلات من١ نال مخلد نام ائاو فاصع روف ورا 0
 ١ ه

 لكتنالص هديها ناطاك هنم الدب هّماق او هتنيلخ سو دلع 7

 كنوع بي سدلان اانا لاؤ اهو هل نشملا ماني هنم

  ىهلوملا نايم ناكف نم الدب روج هال ا

 تومرهب دنع دلل اصر باطن نيرغنم همسامعتو
 هكلاروسد

 ب او تاخإب ؟يوهد دوني ليوط مالك لسو هيلع هتد الس
 دتعالومجناوكن١ دنع مت عه الا دكد انوسرأل

 لوافيعا عاطادتف روق لوسرلا هطد ساق نم َنعلاَقف دتعاط

 نفلاوتلا وا هوصوملا هذمولع :نوكي ناو يقح دعاط ١ نم يلا

 توكيفوبلاوهواو ورح : ارتبمربج وتدل ! توكيد المك ميال

 هيلع اموحرم تلج اعؤرم ءارّتبم نوكي كامو اهزفرم
 دعاطا مّءاريزحاو 1 هزه دع داع تادؤملاب نفصوو لقا

 تادوللابؤصولا راع مرتد ىصعرقك هاصع ىو هكنا عاطارقف

 وج و ع هتبش قزعل اىنبل العا هن اف نسب امي
 !ةةطاواع مهو مالكل اذن ايار ثاسلل

 1 هك

:0 : 1 1 
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 رد ددواشا ا ويوجه وس و بو م سوس ميج كل
 يي

 ٠ ةزاو هرناماو قرصراهتشاوميطةماقشساو ع



 ٠ | برعلاو مهتموريل ازحا هيغل ا م كشلا و نرملا اوطوتسا
 5 مامر رشل مالا زيلع يصعس الو يراضش او كان اضف هل
 * | دِجرحاو ثيدح ليعمسا مهاب ارلو سمظص | كنان لو هيلع
 داو س ا وعملا زب سرع ميلاد ايداع

 ةينغال يحارب ا مدارلو نمؤطص اهتنا كا طلب :نلتاو ثيرح
 لاقو مدت ثب رم [ىىسا ميهابادل و صؤطصاو اليلخ
 اهيمايلعلار اَخافامبس تاوقسل اول هن انا لسو دبع تن اىفص
 ايلعل انامخاف اعبسب نيضرال قلو .هقلخ سم ءاشب سمادوركساف

 ياخ نمراتخاف قلخولخ مث هقلط نم ءاشتنماهتكسافاهنم |
 نم راتخاوضم بول انم داتخا و بلا مدام كمر ادخلو مدا
 اناف اهب نم ىراتخاو مث نءاه ىنب شو نمر ادخاو اد 00
 | نعنا نجا* الرز اق انعم من واو قهسلا خا رابخمل اراك نم

 سواسل طسو الل او ذو ةوارطلا بمحل اسهتسيكي وضد
 م . ب ينمر اشف دَملْخ ناتخ اىلاعا 2 نا لغملب رّودسح ' 0

 158 رضيت اخلذ برحملا راتخا م بيرل اهينم راتخاف مداوي نامخا

 ْ رلاخأو امس راتحا م 7 :هرارخاق لضم ناخا م

 ١ رايخومارابخلل لف مهن ف اتخ اه م اهوى رايت ع باه ىب

 0 رااوتم عيش بولا رضغلا ىو سهتحاىيصذ بولا ترحا مالا

 ,دلد الص شالوسرلةلاق هلا هنعزتلاىنمد الع سولي لا جز
 احاوعشو نيو ئسل ا طر ١نيخ و رول أسانلا ريزج سو هيل هيلع

 ايو امهيع زد اىئمر نساّسع ربا نع ماكاو ظاربطلا جلو
 ظ 0 ةنياطحل الكد قزع ناّرعلاواَقْعّدفال ثد لذن بولا

 | يتم وفل نيب دف قالت اهريتو ةئاوسا ةزهشل اذ انوه قيل
 ظ تمّرشن شيل لضفَو ىئامس لَو الآو.سايقل اوهو ءانلإب ”يثيدعلا

 شيرف ناوه دري نم لسو هيلع غالاقس لاق و ثيد احالا ب



 طقتتةطاالرامتتعال انيزودتظ د 2: ةناها|
 مداّقلخي ن التف ىلاَح م”داىري نسبازوب تراك اسف نالاقد| ٠

 رح يبست هك الملا رتشو رويل كلر نات ماعؤلاب| 5
 يبق اهضل اخازاف ارم ةمالث مءاله' شد ني شمل ةالاوملا ١ الضال ير الازها امال سو بلعرتتاوض لاق ىايسنوا ١
 اهيف معآ ةيلحاق ميغنولا رصرعا سبا باولاو راص بولا ىف | 1

 قاستؤوسوءاموملر) كلركرل اناو اخو رعولوف ىف رهام س

 يون اقرب انهلاقبف بعل ! نع ل اوف لجحزلا نه نلاقي لاذ
 ' رم اهنمو ءاتلاسكي دما ىلا ةردشد يانا ل يرصْرلاا

 ىلع !نلارع فاض ناتنمل ةماقك'ةيشلا ف واهالافامدإ ١"
 تح ناؤشلا ابد متش اتا رك نانا يضخ ىئاهش م لصاالا|

 أمرا مطوع املا وك ءاتلاا يقف انام الشم م|
 9 ظ 0 7

 -رلجج ص يسرا لسو هيلع الص هّرحف ٠ داقتعا بجيائانه
 واكف تول سلو اقع سلا لاو شان ةنّيعملا 2| معتم
 اذه نال اهيؤ والو ةنيرملاب نكي مواكب ناكىدل اىهل لاق اذا
 تمول ارش عزل هلا لاقل مالشلا اهيلع م داوريسهتوه اما فلن سولي ل ةنازاقول اًرَكَو خسو هيلع هطالص هل دج“
 ع دياع حرا صرهو ديعزمو 0 1ع ىلع ءارعلا صد كن دل
 7 هرب هللا ريع نب ني اة ينساه سو :قازك ىرتمم اد دع قار

 م :نازمب اهرمظ او ممر رشيزوح ىزلاوهو بلاطملا ربع: 000

 اشيل جور اوهو رمح نب فاذم ريع ساه نبا ادي اهم وتو 1
 ريس اكوهد يع هل لتف دلو ماابلاف نيف ”زتس اوناكو كب

 .| ف اهب لومب ص مهن يوبرس لاق ماثسو ن
 ةرورم مولعم منزنرودكملْسُف و ذي دششلا مه يفلان ياسو فايد

 | روكزلا زهاصوالا رهو كلدبؤط الذ ةريهش ةرتك امهشسيداخات |

 / ١ ١

 اد انصا اطسمس
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 نيد
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  عتأرما م سايلا ني كر دم اب ليا ارب رانك صلو ةردضح |

 امهصضنحو اهيل )وسل اوه دج ولا نمتوحآلا ريتمملا ناهاذ ع
 راطلا نين فعل ااًماَرْيَسالارحاو لعل فطلاو لاف ىدلان.|

 ٍ ”رال نك رمد نيعل اظي در ال :ريعل اوصو ءازا نر وكسو ظ

 ١ نهف نب بلاعب وول نب بعل نبا ةرمنب بحالك نب عاطملا
 | نهم رهلب لبق ري عرزما غامج هيلاد قيجرت رهو رصتلا نيالل امن

 |[ ران رغب رعم نب ر !زن ني مم :ربا اهيل نوبي يلا ؤرتخ و
 نيبااتشل او ةاوزلا نب درعاّمفتم موكل الار هتن انه
 تارع [امجالاو دزف_دملتخم نان دعم وق ام ةرولا هرمح ىلع
 : ترامإلاو مااتلا امهيلع )يك ١ 1 نب !بممس | لك و ىم نار رع

 ملاججابدذسو ناري هو نحلم سك لوب ةرهاشلا |
 فصولانبإسو هيلع رتداؤص هو انه صح ةولصل الو اقام ومت

 دزم لان املّو وهو نان الا نمر بتمملاوه دبحولا نال رائجب
 سكفلإبو هنيشيام هزف ناملاذا هاوسام وتم تعا هرج نامااق

 ات ا واسلام برو جحر كنق هيدي لل ةركشب بدير جراج جدو رب وسحب نس ابو ان + دج دماج وج 7777 ج0 - 0-5-7 70 2
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 تئامأو دينع ىلا ظنلاًقبسل ام لا كو ا لك اذا نراضالا
 دحولانّيعماش نازه ناكف ذئم لهيجاوملاو ذجول ار رهمج ردع

 .رافشسالا تسب انمولعي نا .رب تت وهو لكلاب لَسو هيلع
 : انيويكلاب دنم لاو ىلا هضاوم دوس ناو هّيلح راوس

 .د لح ل جرن اوؤياولا رت وو سرف امل ا اركه لمت ارز

 | ةنيلو ةتلوهسو :_..تسالوط رلولم ىهص داو
 ' حلرط نصو نمو كرامو نحن الع ارهو ةنجولا انت را مدع حم |

 س1 نام لربعم ما نسوق هال مكل + لسو حيزع رونار
 | هريعو ىيصالا دو نييك رهو دلاب ؤزييع تقصو قو

 »ل

 00 لدا فص ودرع ءصوف وكرلاب سررمذلاد ماّوهالاب لوالاو

 0 ةلاسالاّمآو وصد لمكلا تنجح الح نيع ساسالا 3 لاق نك
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 م نب لوع د يلعو نمل ءاوس و هلال 3

 غسرلارصا م ميني طز انم قو قرطلاو طعرتسن لف |

 ا اصو كره وجل ف دار ريغو ةياهيلاو 0

 راوتسلا ةرشوه ساسالاف د اهتعس وم نندعلا راوس مرش ذاب 2

 ل الرلاو قهيسلا بج وعا زبحم ماد دردحو ضايبلا هسه 0

 سو لع ردن الص هنا هزعوتد ١ ىض ريع نعوادم يلا ىرور 07
 .هتكوضو رهروو جامو نيملا راوش جو كف رحل توسان الا ١
 يمؤاثيرح نم وديسلا و هافرس ةلاسالاب و هردع هلد !ىفص ١ 1 ظ

 سل افك وسلا فاق 0-5 او هنع كلا ضر 0
 ا ا تلا اه لتاقم لاق نا تانطايل ! نارفتلا 00

 ليم تل ارزشل ارا دَمَؤ :ريعديسلّسل سوم اول او

 دنياي راإلا وود مك طال 0 كلر ريغ ىذ

 ناميعة جت ىف نويع مير 0 هيلعرترا حض من الوسر لاق لأ
 للامن هتنا اره ركذ ىدلاامهيرحا سرعلا تح ص نايرجا ٠
 5 نم ناتخاشن نانيتو ليج ل١ ىذحكو ار يوضن اهنو نضج 0071 :

 سلا وج لاو ١ !ايسسلس لزاعن دان ؛ اهركذ ىتللا امهيدخا ' ٠

 > نبوكشملا مو َنييلا حلا َضتماسملا لاغف'هاق |
 ا هتييسب ماوس دو شاب نع املا د[ هم وا 7

 هدوبيو فالح ارب اك هريبؤتملا ةسابهنيك سلا ظاقس |
 ف يخرق اني كرما 5 د .ايارسو لينراغمو كلذ

 سو زغ :ربا دومطوروهيشملا لع ث راك ةسرطاملاو دميعم
 مواعمو مح :”عؤاو لرقلءومع نس ئانم ربع نس لف ب

 لف سو رطح نب ا ل اريمو - هيما :ببصاعلاىفا ب ةريشملا نس
 مهنوان هيرفي دنس ردكم قاهللاذ قسرو ةظمزو نيبو علا دعم

 كش هيمو دعم سا 7



 - يل الص دل اذه ناك دوو ةلخارملا يبرطب مز اللاوه |

 حرشسؤى انيلاركدو ةرمل ا ريع و ةىبدا لزم هنا هريس ف ١

 ارق للا 5 رمل ارينا 'نم هربع قو -الطضلب تانج

 :ةنم الفاو دتمزالمد ا اهرسكو ميج م #ً ٍ 5 ١

 ملا هنمبرمل انيب اتش له رشاو 3م انتا قلص ول قتسم
 - لو اركب و بل ازهي راركأو ةزحالاؤ دنم بّولاو ايندلاو
 ٍبحاصوه مالاَسل ا هيلعلب ربجج بحاص لنمش د تان ا

 ىكولاب مهملع هلىرنل اموغ نيا مالتسلا مهيلع ءايسنالا

 , ةغاجاشلا ٌنالاص وصح إّلسو هيلع بال ايجي بحاصو

 . ردرتلاو اني الاو هل ةمر الطارشك ناك هناف ماللاّسلا 1

 - قالزاونلاو وياقول اح عاونم نارقلاب لزتي ناك هال هيلا

 رمان نيد مورلا ىو ةرم لا ريع و ةرم در احدزا ةيلعل زن

 ليرص ور هرعو جدلا لف اك يلا دنع مالما تسلا اَسرلا

 لع ةارم ثدالت ب ّولالعو :ّرَم 0 1 اىسرماطعو "رم سعرا

 نو اوبر راسو هيلعرتد !لصرِفاديِشلحو كك دام ليس يشع

 | كيو سام داما التم هيام يبه جئدعي لال قسما يشل المبسم ْ

لا هدعوفلاب ااود ةرم ننس و انالث مزن كوم 0 ع
 1 

 سالو ىرحا وسوم أو 5 عيرافسوب لاو : ن ره :سعبر و

 1 ا هلق اىيع افأب نم اها ةباوسهت ا

 جو حالصاب ةتليسلا ا

 1 كن | مانالا هربنت بحاص وكدو ةنسي نب شرعو نال نم "هزم

 سرر ةاره ةشدع ولا مداؤعل ناك لك مالم اديلع

 | مهام راب وت رعو ةزن نيسخ جونو تاض عبدا |

 . | قلزقاربع عا يشل وكل !زم اناب ىدلا ظفل باتكش ف ةّرمْقلا

 : ىليكنا ةرمني شعو تل 17 هن ايبا سو هيلع هند ١ لص رح ىلاو ترتر

 اج رجا و ضو جدن لولب اج نتيجة مولا ج9 وج يج 9997727 ع با ومس ووو

 , 1 تعض 2 د تك ١ 595 5077 , له

 - , 5 ا : 9 ْش
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 متلاو هةطم و م انم مهتيأي ناك د مرعل أوءاو لطف امانم

 نازيّدساؤ نفوتد اىضر ليج نيداعم ثيدح اهْيَص دملاب مالشلا
 هنا ديفك ةحو رضرمل مسو ديلعرتدا لص ىتلا لع دنوملا كيم
 3 ا ليشربج نيا ٌكسسو ةيلع هتنا قصوتمل ا هل لافف هل ناداامل

 | ترداهدىييحوردخ ريع: .ركدو ثررح محاصر أ
 1 | ءاور ثيدحو لسو هيلع تنال صل ررهيلا تلاقوو ةيهاو

 . نأ ا ىومرسل هن ١ امهيع هت ات سارع نبا نع ةيلكل ل معن ونا [*
 لاق درحاص نو ىجولاو نلاسرلاب هت الملا سس كإم 0

 ليربجرنمرك ند ءاراو ةمران ليا دن تَيَنَح م سود و ليج 15

 - | لعوت صولا هر املا تتملاعلا بروس رو مالت ! هيلع
 ظ طوطمبالتعنل از !زيريج عال بحباص ل م رطمم رهف لس |

 1| هنارالزا يتولاوشسو هره نوف: ةرضعتو توعتملا | .

 | حالصوتلاب هبسولاهتياعو ب اىتسلا ماىلاو لس .ديلع ةللاؤص | ٠
 اهيقةريعنوؤلا لاو رؤ دب حرم رق م ثيخل اوه سو مدع |

 ى مرفت نور وإلا ريشت ةراو َرلا هزه َن اكو ماقلا تيعو |
 طم قلذلل تءايع ثيعلاو ثيغلا لس و ديلع تناقص مامسا
 8 ْ ظ اضياةريتعم ةرامعو 3 ور ره حالصاو داصلار رالاملل هايحرت

 لع لكا ونص ناسا ف مزقت رقاث ماهل !ثاينعرو لغنلب 0و
 قرطا نم ب ءاج امبيرسو ٍددعرت» ا قصوتيل ١ ورشه ثاضاضيا
 اهينجترتو ب ولتلا هايحو كلطا نم قلك ناقياو ةعلا ور ونلاو
 اهنيدنرتو رالنلا ءايحاف ثونعل إب زكدإب اه وم رجب يتارعالإب
 معرب قصرها ضر او دل اليطا سم هب قلك داقنار هب اهيح الصار
 | ”تماصاهرالاعياغو ةوسلا اع و ريت و ىلذل د ص "ل راع لسو

 [ ِ 1 7 2 و 5 1 3
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 روحو سس و مح و ْ

 ١كلئاسل اا دم اوطارر اطمالاىا ثوبا 0

 ”اهف هن رئاؤو هيرو مائلا ياتي ناك د هيي هيكل

 | وهولسو هيعورب ا ؤموتلاوه تا لا حهبدوصتلا نول لَ
 . لوزوهتز رئاف و ب دوضمم اىدل 'ماولا

 ةروهيشسملا نحل العر اؤ ىلا بع نعد و رعل اذجو اهو ْثْملا
 3 د دس دل ام 1 وا ا

 ١ دلاولع و هيلع هدا ةسص هبرا وإن هرو ماع ١
 112100 مر سجوحو ةعاججو ةما ا هل بج رهط ا نم
 - ةفاضابرو ومحو مالا ريرثش و مرح وم لاو ميج سكبو مرشوملا
 هماورشئادو دعس هب صم ىا ريالا لعلك د ةىلص هيل اوإش اه

 ره كا يحم 833 1ك 5 ع 5 ب . 1 2 ا
 ةيلعرتر الص ةوطقنم ةيَس الثمالو هد اذد نسيعقأ 2 نبع

 || اه ءاطقنا الب ئراّرببو بم اعتبروا د رحت ةولص هل اوعو
 وو

 فالعييملاب تا: دنا سوفاتل تعنفمو ها ةرعب ىاأ اى ومح انهيسبا ا

 دايلا عطب فرش و ملل ان دطسستم نم باك ااًره قست ف رجخويام

 دايلاوتب نوعي نا ٍةعتو لعافلانع عاب اذلل اًينبع 02

 0 ولا مقرن ىا لعافلل اّينبم 3

 5 او هن دعب دفنم 3 ل
 1 راربم * هنروسبلاو 0 7

 سس

 تي مم ازمير تس تول امو
 : اًملطمال نقف موفد مهي وجولا ةدانتس او مشمول

 تو لسو ديدن سئل هتاخد هرج اس
 1 ا ع اذه تم ويتيح كل ذوحا

 ْ بم وضم لاق ور ولا رلعلا روجلو كاز كو هو دوج لوس ف و ةولطم
 000 روحإمم لكل لاي تيكسلا نب

 يعرسلا جرس ذه انعسا قو وسر لظ ام وا. نتكك وع
 0 ةلاوس نلوم



 مهرارتمو ر روز حو عش 0 دارا يل شوه انا نيه :

 ةرفواتانسعل برو ل نول لخ أو ةدازملاب دارا كان | ١
 |وتعداؤم عد ركف' ناخد مرن رمنرؤو سيرو نم بامملاءالاونائالا| 1

 لعادتحاو شمع مي سانا متاجر زار اوفا ةنالإ 7
 انطحلاة ٌرنعوتد اومرسلاط ىتا نيؤع معد ا كاف مدا ا ارم

 تسل امال ااهبءال اعف دن اب سو هيلعزتد اص ثلا لوشر ا
 ْ الي ضو ع من نئنام تفاف داك ىلب اولاق كسضن ام مج طرا|
 1 ' 0 اوم رمال فس عنعو نازرلا نع نيششا نع مكلئاسو |
 ١ ١ | نيلجر َةوق سم م سلجرلا ةَوَقاووْصَ اههعاوفلحت الو |

 00 هنري شيرف عج الو عم تخاف نيو انا

 | نسخ 9 نما ]ناش 2 .نابخ هد شع اقام

 | : 0 طلع كلا وفر كل امني سد ازعاضم ١ اهبف ىورو ساشلا: مازن

 ظ ةعتب عونواسو ذيلع هلل !لص دلتا لوس س ابطتح لاك هن ْ ١

 ا ظ و لولخا د اهح اومن الو اندم اوم دف سانب 'اهنردان لامش |

 | ظ 3 نيلبحر هيف ل رش شي د ف نم لجر جوف اهو الو ظ

 ١ 2 1 ظ | مهريعن نيزحر 300 ريم لج د ةناماو ريع نم

7 

0 

 كان
. 
6< 

0 

4 
0 

 ١ لاكلاك هّْنا أمه ود ١ مر سارع نبا نع اضمااهنف ىدزو 32 !

 0 16 ملاملا لءناف انس را هيلا لس مويزعهتد الصمود ا لوس ر 5
 1 فداك ال اك اهيا عم نا ل سرالا جيانط ود روم 1

 ا : ا الاوناهرحا| 09
 | 0 انيواويسَت الوسو هيلعوتن' قص وتد لوس د اق لاق امهيع |[ ا

 ا 000 | ايانعاملَوا تقذاكتا ميتا الع شرالا :دياهماعتاف
 ٠ ظ 3 نيريبج نعاهيف ىورو الان اهئاق داذ الابد ث. |

 امو ولا لس و دع كدا ىلص رتدا روس سلاف لف هنع هتف اىنرد

 يسال 2 ا دو ع ١
 7 اتي 22 2

 - اك كح تس دا فلا "كلنا ا

١ 04 8 



 هاتر تافرتن هوع نعاضيااهيف لا
 شرف نيل جزل | ةوثنا لسسو هيلع تدا لص رتداروس رمل اق ل أف ع

 77 | كيورلاوانازيم بعلا جدادلوتب حو ركاكحرنع نم هجر وثم |
 ٌْ 1 قتلانلزيرإملا كاما انيغز ناو لس و هيلع مثد لص هليق ىج رع ْ

 ١ ظ ايط يشب ال سصيدخرم لع ةلئاز نم تاع هسن لسمو هيلع هتناىلص

 ' | ىلع اتونحمال ةيظفل[سغنتل !لعف ١ ةفاضا كاد انس اهي د ايزل
 ١ 1 | لانو ةرئاز نوه نشد ع اها كلذ نف اتملنم كل رب الوشي نيم
 | | نايباهضصواو مع ا هتداو تخلف دلاق اموظشللا» نوريجي الود

 31 ١ اكماعترملا رمح كرو آلا شال اناسل ينص 51
 ش 0 دال القل نعافاربطلا ثيرح هيلا هريشملو انايب
 00 دنع

  ءامخإل ايااهمه راو اهالعاوا [مزيمساو كلا ىنيتاب قاف رك
 تك د علل الحر ظعو يدق نايعا دق ربتعاو 2 1

 مس هيلع ملا قصر اندمس نايادعن ةىدز الاد اهلنا نايان
 1 ب ةزم م امو م نلجأ سيبو ةرشملا قاب ا ناك [::

 5 ده داففو ريخانب بحصمو بلاطو ان عج و بلطملا ربع

 ظ كور بعدخو زيلول انيرل اخو دسال اربع نب دقس ىفا و 000

 وس ل انينح اقفاك الوم لف دردعممد الصوزب لوسر ق2 د

 مهسيخوع انتاماو نجا امهنع متداوتمر مالسال اوديله ايكو
 مهممه عافمرال آماعماه العاد نيءعا ذب اصل ١ خلص و
 | مهفالدحا سحر رهتغال ١و رهتحاصف < لل 7 ان هدواعلاو
 ! | لك عبط انف مهبناح نيلو طوقعو مراورص عاضتاو

 | بلو دن بيصتو ررّمع ملم وادبس انيبو هب قبلت اع رخا
 هتليش تناكاذإو نزحوا نرجملا ل اًرلا سكي امام داهاف ماو هدو
 ْ ةدمادو امام اهادواؤسو هيلعولد ١ لصوهو امام بولا ما



 +. تلال 1 اا د

 1 مدت خخ واول
 ب 1

 تيل قسط يع تم يفشل

 ة

> . 
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 تداشلاف ! نطو ممذلإَف وااؤد ارق جرش سوضف ابهسلاو ًِ

 | لثاقلا_لوفوه بولا هتل اق لو قرصا تار ىبساحما
 - ريت صام دى دو مالعا ا2 اهب ارق وك ظق ان ص تلج اموات ْ

 3 عايودجز. / ١ كلا
 ج دربلا تنس قص ان لود[ شارح ص ابن اقرهاغ' ف قؤسل ا

 هده لسشس

 ' | فيطخيو ىا راوهاماعر اهافض ام يش حلا

 3و لعوب لسه مول ىلا ةراشءا رهف ايات ىااءلا ريشا[:

 مموهورلاة درو لص ا وشم مب سر فط ١ نم ءاآنمل .فنااوق حرامطد

 قسم الا مدار اثسا رقد مهيسنس لحارصو رق دحم مؤ و

  نراتغلو 5 اهويسمرف نم رادكاو غلو هيلع هد اص ولؤمل ازهو

 ةقنرط ةمل ايمو اق نايح ص ارايخ لراوف ب نأ نب عرم

 طىهتنلا ,اورهو ةتيبسللو دإسر اواي طعلل ارا
 ةمرعشافاصوالاب نو قص وماي ايروولا نم داسرا اموت اىنعي
 "اتلاف اةقل لخص و ددمرك دامو ةقيرطلا ممواؤ هم

 ةنشبو ةدلعاو ١ ماكس الا اهريرشش و ءانل 0_١ عب نيم |
 لاكتساالو ءانح هن قس لو مانالا] اللاسلل خو رظ وخدم واو

 مانسم ال اانخ ج رالاوهو اه ٍريرفَس و نيت اضيفت شكو
 هلة هك اهس ا طةريكد الان او ةَيوْسحرع كل الجر
 اسم ورعملاّْ اذ اهيمارخاو انهررشك نيع كلدو ايو دايعل هلاطا

 | اورقواسحله كر تسي اهيل اه د بع اطباو اسمح مو رهحلالك
 انهررسكب نمار جلا موب لسو ديلغويد صا هرسك د اح تدرك

 راضالا فويرعلا دالب نه ثنا ثيحابيلا جو اهيقيرحتو

 0 اقف ذل اًثسملا نوما اظن اب لح ةيبرشملا م اهحاىا

7 

 ١ 1 .اكح لاا لشو يم واو|مظ ١ واوللسا نيح ريم انصا مخ يعد.



 3 9 تلال معلا معزو نالناو نفوعررا ةدوغللا نك نازياب ||

 7 2 رجوع لادلاب كلزك ملؤملا طخاميلعز ست هرصو نا: .

 كلذإ وسم هيل ييسل اق نشل نم ةلياّقم ةئسوو كترباوممأ

 لو امش انامند ل الس رض مارك هين عشا عالسلا
 58 راكد اخر رجولا ميجا ةضلابم لوهملا فاض طعنا ىف

 | ةويصتلا د عالبال اورازنالابو مانيرب ىصعافشاو ار نس اد

 اد رصم مطاع مازنإلاد هولبقي لو ةماخا 0

 رضا طمفويدلا انهراراو يوزحالاو ٌىوسَدلاَو قيدلاوف

 | انص اخانح ماعنالا نوكتص ةلاصالاب هب ا

 2| لانغ  ندصححج قدلا هد هيج عم وص عارقلاو صوؤملاب.

 أ | هتنا لئسم اكلم اال صوم كومو سانل ! يتم سجم تو: ,

 ظ 1ْ قتاشل فج كو كسو ديلعوب لص هيدعألا د ةولّصلا لعجينا لاعب

 | ةولصلا]نمكا لعاهتناو ىهنم_ر وعمره اى هو تروممي ناهمو ' ١

 ل نإ ازكحا ربو ادوع هل اواعو هيلع ةتداؤص م الكسل ١و
 ١ | ضلسلا شعبا ورابلا 3 ةراعاهيم ذو وعم ةدايعرحو يلا
 .أ نوو اسس د ةتالار ارح دو ىضد راك ىف رنسم ثيدحَق و

 ١١ | لاختوتزناررسم كو ارب وا روغرهب ولقب هكدا تيل ديلا |"
 هاربا نعي ءاريررصم ىو ربلاو خر اوبر اعرزطمو لاف

 حيفا انك زرستع هدم ةولص لسو ديلع هند ازصوسلاو |
 2 "رع رو جر وسمو اًو رقد اهازعا تدرج اهالوا|

 0 ىارغ اع وجر ا .هلوارع معا وجر رن نيجاروع مجرد

 001 َمرِحو عوجرب هرص وح >باهد هطتفب ملوا هوي زعزع هجروا

 0 عج ايس انملاوهو ادوعو رب نوتلا اهب ونظم ويش راو

 | | اح طمرة رعو وهل لذ وبلا ملتغلو
 0007 0 ص راو اهنمتظو اخبرت نجلا لازلاب

0 



 رامهلضفكو اهياود نا ماك

 | هدريردح ءاملابن (ًظلاز :رلس يك ذباد دلتنو هب د

 بيتس الط اى ريغ هم اهسنال ةولطلاباّووه دوروملاف

 قو ةراهتسا رورسوملا ءاملاب ةولتملا بان هّتشو موختوابشملالعأ
 قثاو * وضل !ةززهات اامعوا ةوثاد انوعوا ادرو ةربتعم يس 3

 ةم.أب ةولص هل ازَعَو هيلع هتد اص اريو اروعول وف يت 47

 ةولصول اوعو هيلع هت اؤصو ةعانئادك از 0
 ةرسولا كو ءاتلاري رثشيو ةرعوملا تف هيلا نوكسب همت
 ممشسلازذجلاةةحازلا ةوقلا ءوراهب مصتسواهتاؤاهض ديا

 رولكلفد اجلاء انعمو ء ارل ا عمد حرق ف ذطعاج ءارثو , جولاو 0-7

 طواتلطم بلل العر ةحارتس الا رع ورز العقلطت احدد. | ٠
 | : , | حرسالا انه هنازعو مزابش ىوهتسم تزن لك عو فورم ا ازين
 ْ 1 5 دمت بيطلا هبا لعو سوئللا ميل اط سبت ام نارا

 .بواطلاا مرا رق تنلفوا وربط علا ع ت اوعو ميشل ١ ١

 ا للا له_ر رص تاحبر د2 در دلو ه 3و ذنجل مانام رولي ا ظ

 ْ !, لع امو ناوطرو زخم اهربتيف اهق د ريدا اهياتسر ْ

 5 هلوف ص ةولصلا مزهو د امج لصف دظمل تطمس و لصف

 تحول ههلار نعل ب اهسور اذغلا دنم ماط نرضف !طضرتد صو
 | للاؤم ةريمح نب ىرطملا قال ةل اسر نم راورحلاةىدلا اهليارب .

 لوالاظم ممحوا | ني رعاول ا ريع نب انركد فا : :رباملا اهب بتنك

 ٌةواَباَط سصانهامل ةننا ضج اهيف د هئاسر تاوندو |[
 ظ أضنا هع نبا رثعو ةيلدتسلا ل نيش ا ازكه قرم نيحر ْ

 ظ ٠ آ نار محو يؤ ؛يلاو لس 0 هب زويقمل يخل | د

 من لمح ىلاَعن كدا ناعم ةّتبعس ءاناو هدا نم نوك >

 | ربط ارردبؤسم مهنم بعز 3 اراهطا تيس ص ا[

 منو يصح محم وويييسسمم -



 ناشئ ةيازرؤ و
- 

 ناكالا و اتورف تق تف اه تاو نارخملا ارا ةرم لزب مل نوكل '

 |. دوو دج اوفر خس مفتاوعيوط سيو دز ذعؤساو وم
 ' ارجوا ثيراحالا ب تءاعام "دا مياهتم ن وك ديم هروهطرو

 ثعيوح انفع انف مداؤب نورت ريح نم ثع ديار ايهرخو
 0 000 ل

 0 ًاملوامهنعوتل ويضر ساّيعنبا ا 0

 | افلا يولع ناكلا دب رام سس وسد

 ىلا ليس اةؤسلاف دطخم عشنا ديم تك تينحلاو لسا
 قةداوطرعر يع نبا صر نيسمف ىيدعل موف ا ننبإ جينأو بلا |

 اروي اا سيسر ازباب هيلعهتن ا كصوت: ال وسر لاق لاف امهتع
 وروما دلل: قص هلع قلليم داقلخ د ن !لببش ىلاصت هكلا_كدن نيب

 0 هلد اولا! الحسا هيلع مدا هن قل مق 1م مك دلما

 لتصل ]و هيلعوتد الصبا لوسر لاّوف هيلص ٌقرونلا
 0 ون بلص ىنلضخو مرد ابلص قرض رالاملا
 ران مايبي زم فاجن ةيداما مم

 ل راطازعلاو دق جانسو عايقتلب لوولا نب صحا وح |

 هدف وعملا تنس هنع لد امر بلطم لا ريع نب سايعلا

 ب ٌؤرولا وصي ثيح عروتسم ل قو لالاظماو تبل ايؤش سا“

 هحدولعالر دمصم الو تلا ١س شن ال هز بسل ١ تاب ممل ين

 تورعل ايده او م لش لاب 0 ف

 تقبل ءارب 1 ص محرما بلاص ى لمس _

 ل لكراباىرسوبلا لو ىلع ايقعلا ا ناىتعوبا رشلاركاقو

 ةنمكاءروسوزلا ملص الاسسيط ريرس فص اا هرصرع بيط نع

 ققلاةفطلا د ع ةداوطو الام

 ا

 اهتنعل ةيصخم ٠ أ وسلا قر :

1 

 0و اجمد جوج حتما

 و

 8 اركيتا#

 97ر6 بج بدو تع م دم وجوب مدرع هضوتقمد هج مسج _ب



 : : نشف .هللهيول و تسمح عةتع 3 نس 5 : , هه تموت -- ١ - تشهد 0 6 هيب نايس( مس ام سس ايي

 وي لي . رايد اهحترك امركم

 ماباويجاهيمروصولا ئظنلا هيج ةراهلب له ولهما د ف الخل

 نزولا قلما 1: رقت نر ا ماركلا 30

 , بسانملاوهدلل زر ارهاط دأ< مسو هيلع هكناؤص 5 و

 | شيف اكرض هنر ادلط ميسحو هاهو مظعو هررق صر
 دلل دق ف ملثمريدو قؤطم نم هن وكتو مهيتمرض راشنال مالا[ 0

 : 5 ماير اهييلع هلق هس عريؤتسمو هيل !ؤحاخ اياب رازرب

 كالّذ لاو عفن سل رتب ملا ور رشي ل ره اط بلع ءاه نس هيف

 مولاوةر اهطلار بيطلب و درلع هتدا وص هئاب ا تصو سس

 ىىلاةراهلطب ىهازملازعا نم لاق نم 1 ليسا قو معا هنا 1
 نااهمس ايو مد اوب انمركر ولو ىلاحن دلومب انهدلومل اولطم

 ءايإل ام صول ىوئا ان 0 لالرتّسن الاو هنيغب القناو 2

 اليمالل كلزب نصولا ن ال اق امولعرش ار مهب صانع مكب
 ذيلها ونكخب قنراو المو اسوأ ثلا اهلنا

 |معانعمو روملآو هنم ةرائسملا نشل اريج و انمي ١ ةربمع نيارتصو
 روسلا اصنح نس هن خ رتعام نينحتلاو فلاب رقاد ىذل 3

 روورسلا نمد رجس و هريع ربا رمى زل اررتن تبرانسسا تبراذشسساو رحم او :١

 امهر نسينبج رعاوح درع اللاب هرومل 0

 ا وبلال د بكير نإ ١ صو ييبجلا انكم ناؤرح

 رقلاو ثلا اويل امولاو ريشا دي رزاق ال ارمتسلا م اصلا
 نمدرحاتلك تالا "فزل امو |ىنحت ما ضلاوا
 هلامحر هنسح و ْلسو هيلع هنن ص ههج و ذصو ه دامو ف

 راقالاهنمرينتست ديمي ار بل و دلاكد هت د

 هدهملا الإ ريب ابوح كلل تدكأو اهلام كلذَو النيل ٍْ

 ةينيحتلاو سرع اهرببتتو مو ةياغلااهلمجدراقالاب ةييبسحلا

 دل تفك 4



, - 

 ؟ 7 ٠

 0 111 اولا و

ذل ينل اورضتسملا ل عرينملاو عملا رعرصالا|
 03 . «ريغارينلا ع هتا

د اؤصوو اًشيبلا هالرط ةيطنخ للا
 3 ظ 5 انضاامول اوعر سو ديدع ه

 ١ : 0 اهنا دبع افقد وا٠ ةيكءاضمو هو اينص سنملا رريلا

 ْ اسصرسو ةّيدكسلا زونل اي ازك آنلا هني روج رع
 اوهر مائلا ةروعم يس لجو ذم امتي ةريم نبا رثعازكو
 ْ 1 ىلعلا ل امش ال يكد لاغلب دو ما دج

 ةعالاز وكرعرمم هيآلا مرعالو ةقريب مالا يحول دع 2

 '0| انالومد تلاسمبو رازآنتسن و ان ديس ردالا ءازنلا ماعو
 'ء بلاغو ةلهسلا ؤشلاو طقاسرهاك 2غ ساوبش شبلو

 ةمالل ا ىنععاني امج هَ تاي يلاغو ارهاب ىدل رجول :

 32 35فسلاا بنعاطم ل م 20”

 3 | بلت وعنملا طزمو هابلا هتان روس دارملاوا ةرم ابل ا هناي اا

 فيانالاب راملان ارىتحرو انياسل ان املاح داومك درج

 ظ ! سك اباره إبن ةربمع ربا رنع ون ار احم اهواووىللاواموللا|
 . تم ءاصإرسمتلا امش وحب انك زون تايالاواهرمف و 7
 .عنيتدا اموهو دمي هحبةريّشممل ة يقفل نؤشلا١ ق ازكه ماجخالا
 ٍسونع مج رآاوعالا ورا دالب سروعل فل اطامو ضرإلا نم

 0 عددا اموا ملاوي امو ةماهت_عوا اهيصضضتخا ام
 ذجت اهو ومو ةيحان لدا نايتعإب ناوعالاو داجالاوججو
 : رولا هر ةهدزعسم 0011 و اج دا عفا ارومد

 1 اباهمّصحو ملعادتب او دعضاومو ةيحاوب روحت رايتعاب للاى

 1 ١ سو هيلع هللاؤ صولا ثعب رولا هن رثوب و بيرعل !دالإ اهي الكذ
 ولطو ونيس روط ص هللا أبجةاروتل اق لاق كل زل و اص وصنع اهي

 ا ا ع عساس مرم

 ساب ريشستلا نفيعش : 00 و طوس

 والارز الاريسو اهييع تما, درايظاو د

 ومما 0



 لزيابرسشسللا نيالع رول ١ كل ١ شعب قام و اهيعولط ءوصملا

 هبحر حا رولا و ثلا نيبام ءالع ار ارو بمولا لايحزلع ىلات هللا

 ,تانيو ءاهتسلا 500 صوي بما اًيبرعاّتِنبإ يسار ل و نم ١ك

 داع دوز توم قف اوتيل دف انما لح ا تدار يرولا|

 ةوم قو كراك مري سارعو اه ربغو ةيلهسلا نزلا ٌقازكوهو

 ترقب نانو نص انيلع عا تظنعب ايار دارا

 ءاسالاو ضنا قاهتشاد ةسالاو ةيض املا تاتطملانرانحإلا

 َ نامامتن يقف انمملاو كرت نيئماوملا نم سانبلا داهال يرق و 1

 صرساس الا 5و از ريغو و ةيلع كلن اص هم هضخو ارش | !

 ظ وأ تزاونو ىهتنا بان اًوطن كل ادنو نسب قط ان بانك 2

 0-2 ياور هج اللص الا ع اوتلاب رار نارمقجنو تعبان 7

 ردتلا:اهينارلامهلخم نع بنك وعم هيطاوت ةداس ا لجقلا| ٠
 قرم كالا هن ٌسساونم اهلع هزاز ني منو نسحب ىلا زاجتشلاب

 رضو رح دخرآبخال ااه د ارق ١ نيب ك رمشملار رمل او ئسملا ةرئاوتبم |
 اوحرخ أئا اورج سرلا وراس او هل اوبعو هيلع دلد ١ لص ثررعلا ظ

 ايلجلول مند هريعوشيبو ص مهي اط ه١ ارق رافد مهراي د نم :
 فزصإع ىدق جررخاو سوال اهو درر لاح ف هدرصم نيرلاو |

 داضتالاننو د ليّصنف :ريرج الا هم نيتلجإب رارملا ناكال او لوصو ملا
 هد طسل 1

 نزلا مه نوربادسا ف هلوث هل لَ انتو رارملا كلر نسلو |

 كي تراف هذ ىج ىق هورصب نير ارهر اضمال ام راضمال اود و نصنلاو جاه

 ةصانولص ر اضم ال !نيثع دمام 3 ةحيضوو

 ادك ددرواهز اوصاف تب طوأ تعج ام انعأ د لكرابم ةيكان وا

 ميازع ضيضدم ناهم لكد ةضنل اهو ةكيا مج اهيكباو
 -ةعدلا ريزغلا اهطموا اهلبون تلناس ترمه د رابطالا

 لجو و ودعت قالو كمال وكس كس لارلا

1 7 

 - اطول



 ةقعانم ام ديلح:تاراص جوا ال ةتاولصو هناي 6

 | ةقلاكوز ظعااوّرت ا ,رارم وتد هيلع ىزلاو نوشسلا كل المرهأ

 اذ ة* ل |سهمو اهيله ال م١ اهيو واذ اضم ريرمت و :

 5 ارث ا هرهؤ ربك ال اةمياكار ميلسال اًرس و راؤنالارؤا ] 000 ظ

 قلك اما و نيإس لاو نسشل ارّيسوهو هدد رك مهلا هل قشنملا |

 0 يسيطر ز اةكدلا هصتامانه دترطو
 وملا

 : تكل

 ةولس ماكحل نيب هل اوعو زجئان ريس لعالصو
 0 الاضتاواز اص ال "دم اد ةيلاونم قلصتم ىا نروسوم
 ٌبطف رع ولا رل ١ ركع ص ميلا 6 ال15 لالخ د ماورد

 مازولا نمل الف ىرارم ديحعو هَسياَعو دلل ةياض هلىزرل ارض
 ْ همر ذاتمو هل اندم وعو دتبيهل مض احوخوا هتل كم ألا

 الاد اة وعملع ةذ اًضالاو كس و هردع هلد الص هب قنعتمو
| | 

 "اووي دزيذت دج وو يزقمال هنجاسدو دروس ىارلا ى ١

 معدد اؤص رهو نزلا موق نصا_ىتسلا ف اماهرما نسهجو نم

 وود 0 12 "تعجب د 5 د ا يي ا 2-0

 ع 3 7 : 15 77 7 00 ١

  قالصالاو ىلع ىلا هنف ةموتسملا معحلااددو راولا كلت ىو

 ةجررلاو ةئيس ولا بخاص وو :ريللعلا ببحي دع دجرلاو نيعحما
 لدحت عاذو و جلا ميم تعبسا ةيلعو رولا ماقملاو دعي رلا

 قاطملالوسرلاو وفعلا رمل ماَعِع ست لاوهو مركلاو روحا
 ِ تادف اثنا و اع وطسرهابلاو ارو نرش ارز ىلخك ةذاكل |

 ||| | اهلك اننا رايتس ةنئزو ءارتهالل تملْخ ولا بكاوكلا
 1 عيج سو ملعوتداوص بل او اهرؤن س" دسيسفمو اهنم هّدّنم
 ١) | ةريهالا مالعاور اسال او زاونال لحيه حلا ةلم الا تاوزلا
 ا |( ةسشممو و يلع شراواص هنم : ندع امل ب ىمولل] هنيزذ و
 0 .اهمماركلا لسرلا اواو دكحو هلع نم ةريقتسسمو هروب نم



 جا

 ١ 1 يخت يرق د ارملا نوكي : ٍش

 نوكي اذه لخو اهيبك اوك ينم 0 ةَرنل اسر ظ
 ضرار هل البحر طق هلوق ص هلك ام شسومم 5:
 هيف ناجاف هيف نويت ىذل الع روططع تعين و يلتف ىلع نعطع ا

 ىداطاف مكحل اكو حالا ىلع بصتل او مق رلاو عابتالا عرج س
 قواريرتن و الفضل هش الثلا مي اننا باعالا 391نمنلاد |

 ةلالزلا ماكر اهلار رعا دتناو نه اظكلدو هلى اهعوبتم |

 لراضنالا طا ةرلص حسو هيلع هتد اوصال اهنا سزقنلاد
 "ةولدم يا تمولص ةعب اتتمو و ه انس ىاةرق ائبم طاوشلاو 7

 :انبيونمملاو ىلايسلاو مايالا ف مارى ايشاضن عما به[ ا

 ىمرداو لبللاورس اره يعوع ليث مج ءايل ام ىلايشلاو اينارلا
 بما جرح ار ١ ىبل اوعزض سهيل مرغو رع لّثم هليل مترعاو مج

 تكيسفنلا ف دلعومج لهل رز سخ الاوهو عع اش بنز
 بيسك زو تن :اهردو بنارع هلو اعرلع دنع اهاوذزءاو ٠ ينس

 .رزغا نم قارس اب سبسع در العم اهلم اطجت او دملا ىلع
 0 دنع لص م نرّملا هل حج شنش بلقلاو
 .| ٍيزلاراو الار وروح سو هيلعدتد الص ىتبلآَو هيه روهزملا ضم لضفا

 طارعت هزون رود ى دلك ر نمسا زن نسيتك ا ةنسو تناول وتم

 رسأر وص ارهد مهضضر راو“ رزه نول ٌقوهفَو الامال وعول
 ريس نان ةماقم وقترا له جثد ببسحي و نيره اَرْلا
 ره ابالاماقمالولاجل انيال هنا مولعم موتعلاقب ىط قد نييطاست ١

 ٌقكماقمالعازسو هيلع لداكص ك لان ام هنع ةّش اوقرو ديك
 اىنفا# رهزرر ل اكلاوعةّي د وبعلاب قمح مالإب ره زلار اع

 ان رصف نع يوم امو زاب اب ا لا كلذلا ءوس

 ةيامريل هل تاقتلا الو ه الوم ريثع عم دل زارع الف تالوقعمو

 ةساا ق٠, نن "هيف هه نيف يا 6ع



 ا
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 ل - 85 تفتح عمم حث

 - د تسلل يتحلل ب

 مب تت ساه سوس يوصل. يس اس سل ل حمس

 - ول روعر ماوصل ا
 ناوهد كد كلوز و

 ى ونا وك

 ثيدح و رحارل ايلا هلوقب انهو مج اربعؤسو هيلع ةداؤص وبلا

 وزلاالا يتم الو نميكبالو كد ديال كلو زم عا ماوم اي 197
 وهورلا انزل اق سو هيدعرتد اؤص مرهر ماو ناوهس ب هّصخ

 : رسمك دال نم دل صرسي ناهام هيدعغاليل داوكيف رهزلا قف دا د

 يل ةالايم مدعو الاس مانا از كك والو ىلخلا ١

 ءاقبلاو ةوصقلع هذال ارل اذا ةلقتلاو نوملا هراشخاو كلذ |

 | .:هداخ داو شمحل او همشول مرعو كلدو ريخ كواندلا 3|

 اهووانجديلا تيتس اهتوكدم اني رل اضع ص ءىثسل رانش او

 ندع هنوؤهغرت وعر دو قوت ركو اهبح وش هيلع تق د سد

 ١ ١ توتال ةزرلصحارمهتن اوعرد َناُكَو هلايع ةّمشاو يدوس
 ضرالا باخ يب انمي مالثسلا هيلع ليفارسنا هيلا هتداطسرار
 ابها ذو انوقإبو' درمز ةمادش لابج دوم ريسن نا درع ضرعو
 راتخاُو اربع 2 اًدني و ١اكلع اشم ن ميال عرس ..سح و طرطق ف

سوي شدامو عر 006 بنوك ل
 .|رهتاييتق وا

 هد هذ امم ان نل !ىف ره ااهبو مرلع مداإص هّمحو
 را ١ ميت بيمشم او ولكل بها وللا لاق

 3 هايل عشل ازءاصوأ نمرس ال ارعرح ا ئصاود ال

 لقد لورعشاؤس هدم ف لهذلا فاالظا رهنأو اريقع
 ٠ لاةفرهاز نالد هلزتم ا هد نك ردم اري كان و0

 0-0 لاما سوبا نيل القوه ده ا« قحايلدل داب

 ' 1 عض ع هذه ض نول ١ىلصنا ادهرق اهو ترها دا اييظع رمل ناو

 | | ةلاوتسو ديلع محاؤصوتلا مم ره ال اوع ىلا ئصوا ١ از ركن
 "| نيب هرييكئ اق ارسا هب هيلارورالسرا يه مرو ام هب عملا ايا

 نش ارح هتاف ديلا هنازتاو اريعاتيجوا اكلم انني نوكي نا
 هلومي مره اند كل ملار سا هيلع ةزمرعام هيلع دضرعو ضرإلا

 ش ع
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 800 - ارق ص : , 1

 مكي 1 .:ىسيروف 4 2

 0 لوب در تابع نسب جل 0 2

 مسا لو عا# مرو ىمل نا ل2 حرووص اهيك مرهد يه ركاو 5 5 اقع 1 ا ا 3 06 د ا لاس 001 شهم نط 1طن "1
 ةلاصو مادة ْوغتسملا و١ كزملا كلاموا ماللاسكب لود اروسد |

 ماّكلا لدكو' هّييلس ى ةّيلعت ةفص هعح شت لن الو 2 ا

 هيلارمصوزلا ءانعمدهعلا ةسرقل "الفص ىلا مج ني ةر رئلا 1

 . ىقيلا ىذلا سلا لتكو اهيقلا وج ريو عاوحتؤ و دصتن ى 0

 رمل ءانعب هاورنو سامع نبا رع ئسسشح روس * اقاربطلا اذا ١

 لون فريضوتسلا ياسا ةيام لو ةماعلا
 >«تاعإاهار افدسفل نع *ر هد سيشل !لايصتلتووا

 نيجافدلا هانعم ايكو دو صوم ]م ديل ١ جانح ىذنلا د وجوم لك نم أ

كئاورمد لش ىذلاىلا هخار انهو رص هالو نوبسلا هيل
 

 درلعو ذّيطع نياد قالا جامو دللذ نع هيف لك هل فوجإلا

 نع لاعتملاو ا رصاولا ىرشحزل ١ دلاق اك لوعتم مع لضرزم

 اًبشديشي ال ىزلال ىف لولحكلو ىرتل او مانشت الا وش

 سزوالد سظال ثربتمالو نيئمالو دل سالو خشب هّيَشس الو

 دكلبو الو هراصاق الو حانص قا الو هتاادق هل د دحر شالو ظ

 سس 10 ايس هاد يب عض ا
 انرلارلو راوتسل اوكار صب ال بس انملاوعو تنال اب رابالا

 ولع هوس غفل هباش ال يزحال اربادامت ار

 دع هي اطمن ١الب ماو رلاىلع ة يسم

 زقسالاءارملا اياد رب هلل ياهلا تاشارب ال ريش لاوب وم 5

 <« هلل عاما ٌراىلع دؤضال ريس عاطتنا الب هوت و دعم

 دانكن او لاحوا تود دكت تمنو !هنم 5كربوهو سوصتنلا#

 د اكنالب ه اهّيضملا ٌقولّضلا ماو هب ولطملاف لتعم اين دل اديبا
 ظ ةولص اق الووا راقثالو لعا هكلاد ع اطصن ا للخم ال الد هلض ٠

 باقعلاوناوط ارادوهد أه د ديو ىا مهرج نم اهييسي ىاآ اني



 ١ مكتسو دل اولعو تال ابل | نيكان ريس عصمت | |)

١ 
 ىلعور ومار معو طمسو 3يديتسل ا زؤيسل'ى لسو اشف
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 " | شاول اواداهملاسبو ناضمب اهنم هلل ١ ان زاعا بازعلا ةرشو

 7 قصامتةياور ياغك ف تراثلا نبااه يكد حل ا ةولَصل اىض اهتايثا
 تمّرهَتو لوي موي ىصع ةولص رعي سو هيلع هبل لصون العامي
 : اطرصخت ال ةولص هلوف انهام اًده اهرمعد راد ل اضملا نم اهص امي

 1 ا 1 أهرنعو ةرهجسلا قوم اذ انكتجالو اهعاطبفنا مرعو اه شكد رع

 مهتلااناد دف داززو ديلا ىتل مدع الع طق الون ةيضا |زمج و
 ذل [وياهب حكتو هوو ام ىا هاوتم اه مىكت_ةوكص نع لع قص
 لصمهيلا ولت. لوغمم ءاضر ةطعافشلا يش ارتبا نم
 كالذو غم ارل ارجل اريحا ؤلرعل اىاليص ال١ ىنل ارش ىلع
 | لشسالاسازصارو وو ارا اركك وا ى رن !نيصارصر ى موجب لاق
 0 ل اص اود ليس١ رو دما م
 مالا ا ةورمتا تاسنلل !لصمل ارسل لص الالصف الو دل

 ظ 1 ظ ىلعتوب مرفج اهش هجن دجلاص ١م اهرمم هركذل ةومملا ةلانمالا ؤ

 قاد اهب رايبنالاب الص اف هبكقتبو .ايبنال ائاس

 03 يلو اهقارعد للاى يكاد 0 كيم اقل
 ْ رولا ص جولاب اروهعم ةتتميو هى انها و لضاملاو ْش
 نافلايسفنلاع السد أتلا تاي مواو تال اره يزن ا

 1 انمالتس ادرلع] رص ول !لعتريمال أم ءاجو
 : وسلا ىوااوهىزلاليضمملاو ةماركلا ةيحصص ليحموا ةرحاصمال ءاملا

 | ناقالارضقاو سب ادعقلذك موكا ناد نابخال اوه ىدلاوا ةلاسرلاو
 ةيدؤسأو لاقتلار مالا حيجوع ةإشفم ةمركم ةتماو نيو داو
 ة شدي درسا و ىريسا رو كرس داير انرهسسل اوهو دإ داب ولا نم



 َ بنارفك رسال ؟ظفل ف رهو هب ىرساو هرثعواريساو |
 ةّيطع سا يلاقاىك 34+ هلملا ياسا ىروملاو ايروتمو اارماث

 ملاك للا اهي طمس رزان اك ىق'سلا دب يسارا هبالاف" |
 ىراضيبل اناقو ميما رج ثلا ةداسسوب كلاما ةريتعم ةزهْس فو

 نفرمم هيه صسلا نكي امي طرمتللا هنا تلالابؤسي كل املا ىف |
 قتل او ضالاب زمئملاوه ىلإلا سغب ىنجي هلللاو كالملا
 ىن اللرنيلام ملفعتلا م دف انها لاقو كلملا م روفأملا

 ةداب,ملل لا لا ةسئعم زْئمش ْى وت ضر و ىرسل :لعاذ هد

 . مالتلا ديت سيج ىلع دوسي اريد ىرسا للغاز وكيل دلتوبا رع
 ( ةبرهجلاو ءابريكلاو قظمعلاو لالا توعنب فوصوملاو ليليا
 عيسي او الو هرم !رفغو ناس مظعورلا هاتحم )دقو هاوسامل

 مهيلاّلشللا3َ لمفالو مساالث ةؤصالو تاذؤ هئاربالو
 كارلو مر اوسبد هبطلل هت اذ انمل اليو حسن ليوطل ار وس إل اكا
 ب ايشالا نع د ىعفو وكسب تشقو هالو لماع ا مليطمس

 اني رئتمال ا واب سل املا ثداعبن الاد ةكرعا موي نم هزيطتسيف
 لوطلانموزكملاطضي بلا وهم ريال لشم ىلا تيبملا هآواثا
 سمعو ]لق تن امانا ىرسال "نم اما رص قلاب وسل ١ ماناوا

 ناهس كاملا ىانشكق كتم اليل هلّوعب جبال قا ارو لكلا
 در ملل لعاوعؤإسو دلع ود اصول ةييبسم او ئطملل ءافلاو
 ىلع خف انمالاّن القت و تنفرد هثالع نعىالعال !توكلملاىا
 ًاموهو توكؤملا مىلعال الحلا نعدل تشك دن ١.ىارملاّن او اهيباب
 تيبلاو وهما هررش نم ويتسل ١ تاؤئكسلاو انرلا ءاوسل اق وت

 توكلمل العا لاو نفوز شيمل ارث ىوتسملاو لدحاو روقملا

 ملاوملاراّيعانو ةكلملاو تاطلتلاو ملاوهو غلاملا نم تواحض
 | ملاعو هولاو سحاب كردي لا ةناش ام دلإملا لاهق ةئيرالا
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 يح يسهل 7 ال7” ا ا عجخذا1277 ] | 1 | 10 | 1 ذ ]| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 ة ة لي 1

 ا هكرنو تاذإلا لمجسلو نوصلا ه اسس و سس باقؤع اطال |

 | تقتيوكللا ماعم هاو ىلعا توريجا ملاعلا ليقو بولقل ا

 الا اع رشتاو ديبار
 سهلت توكل ا سغنل او تاذلارطم فور بج حور 3 6

 كج الاد الّوال اروذل اوعدل ىلا !رهظم وكذملا مسند تامشلا |

 واهلا, ةرضبل او سمبل اب كلر رزه اةورمج ن ا امين وخ ثدح و

 | نحو فااضناب مابملل ف لاقز مهم ريعوفم ىبجي نم توامد وه |

 00 000 ا هناسناَم .توكلملا

 0000| ل راه قالن كل ةعمامولقعلابوا لحم امو رتساد كندي كا
 00 - ميول هكا مفالو اهو ديل١ لضم ملاح انتل ١ف اك لاح ف اثق

 تمنوا الد تثأر نع الام ىهدا نحو امو. بردو حوراب

 2| نهلاهفريج ضزوحام (مورتع قس ازهد بهاوملاب كاردبام

 0 تازلا لمكان هع وكف دهتك كامو ١ نع وروفضم ءابغلاىا

 "| لكتلل لا تازل اؤعذلادلا تراغتصلاو ءامسال ! دعك ب وكلملاو
 رح سمن مور ناشال !لاَقي و قبس اموع هل ال ارهاظن ١ دزعف

 ' قصلاوراوسالا لاوحار ترو ىحأو كارل اىلا جا 0 ركلملاو خاولا

 ةريسبلابو اهياعل ارث اإل امعبلإ هن ورزه امهينجب لس وتمرهو
 1 نةريجاورطي ام تنوكلمل اذ مطام كلملا لاهو ةتمغلا قائلا

 لت موكلم هنط ابو كلم عر الف ناندال ام |ىهل جماخ

 | تسيح هرب دكاردا شم اام وهو يمل ! لاعوه هبازلا
 قلمتكةلط نرحالا عرهيظب لف دسم يرن او هب لات كن ! نت
 صلو رماب انسن هاراؤيدب .اهملعت .ثيح م ةتافصو ننائسا
 | تدرب ل يضلا اذلا عمو لالجلو ف شماو يضل الّوإلا قع

 تع 1 5 1

 ظ هرهعال اولا ازهزشل زمرد دم ويامو ةزسل الار اع ركام ناهد

 وهون [قبجل ادا مرش اكمل ئرعو اريشلا ززيشلا لاذ بشنو



 توكللا ودوري اكد ناهس دعمو هلدينغا ردقفلا تريج صو ار "لا
 مب ب ص . 0

 سىس ىأر هتازقحي ةردق للا لم و لإملاو نجلا د ىاارهجع

 رجعو دوجولا وهو دبوستل انتقم تال ابرق رادو اه القع تمافشلا ةيؤرؤ او جمالا وتلا طعاتيملا تانل اراك ةدتلا
 ماوتنا و زمر لاو ال هتور رع ةئاز: ةصانحةيؤر اهزاثاداأر

 0 عارلا اد و جوملا هي مكاو را تح مد رو رز اوه دولا

 قدرو مسالا ارهو ىانتيإلاو م دوعو مضت الود حاتم ا,
 دنع هنن 'ىدر ةره وا ث سرج نيعسلاو لولا اىسإلا

 ةايحواهل مارغنا الق ةيدق ةبجاو ةّياَذ ةَميِقح هتايح ثا .تروعالوزلا دل خا الىرلاد وحي اوه ىف بلا ةعاجج دج !اميف
 دددوترا وص مرعلل ةضوو عه تزن اعف ةر اعدم ةض راع هرفغ
 رس لاب ةطبنر ذر طسم ىا هن وزوم ةولص لسو
 ال اركذ انسحوإل اجاهي هر ا ل اضم الام ريحا ص لاؤلاو ١
 لعد ا صرهدل اجي ةنرفه دامملا تال 21] اضف او اريخو
 ةكرانترال اهيا ؤعب هل اضف او هريخؤ دلاك و دنسخو مس و

 امكداو عاطتش الب اًماد هيلع ةولّتملا مدع بلط دارطأو .
 مدي رطغ مج داطص الا د دع زل اوعر زرع ١
 انهيار وكي نال مدكو ءاوقسل او نمر الا نم ذرحانلاره و ئفاقلا
 ! ريعإع ةطقل هجيوا ماملا تمازطق ىرحا مِامَق سنج مس|طم مج

 رمسيس لا د ل وعو رج زعرصو لعا ناو رابتملا هّلعلو هعج3 وروما
 رجيرعرصو» راهسإلا لَو سو سج مسا قرو ددع دمك ل' و

 درع زر كلا زعو ريخزع لصو هراولاريز ذرع ٌشلاوؤعو
 تاوكيا نلبي و شكو املا رم رح موهرو صصص حي راهب الا

 رف زاوعو زي لعرص و يعن ف لعانمتا مك اركب
 ماملاو لا ءاويم هماهرشو ءارلا مفي ى راهم وو 15



 سجل

 زملانودليلغو نيو ةيوتسملاضرال اسوماعلا 3و هَّيريل اوه
 قو ةرمث زروق هج ناغملاو ديف تانبإل هس اولا انمْمْلاوا
 2| دايقل اواعو رئوعلصو الخز اهملازعف او زمرالا م ءالخك
 ١ 1| اهانه دالاو لمكوهو :واثلا نوكس وة شلشملارسكب لف ددع
 | لان لاقت امارضجا ب ريد" ؤمرهو لحن وكيد ا ةن اشن نم

 - | دافعو داوحرم رعوا لمن عاف رامعم نوكيا معن اجمال و
 امتفاقل افيو ذي اسكت ليفت ننراوم ءازج ا رص ريرهتلا١
 لابجإبو لممير ا جآلا) لابج َةْدْحَدص ةروعم خس ف ندعو

 وروما واجر الاز وتو ١ارهيس ًةنز نعررصن ربع نوكيا نكي و ْ
 21 هلاوةارورعملاعرم مرعب امو دا شام سس وع ريل هدو روم

 اهيافتاوزلا يرث رمرهم قالو ةئلت افياش فلن اليك عا 1
 | نسي لوول ابهكوه ورنا هل وحرم لع ال ديذع ى راع عم راح الار
 | ددعدلا عو رعؤعزصو رعب دق ورثت | ارو دحم ذذ وك
 هدا يشي مر مهيموا يلو ىندالا نم رات لهل يح لها
 . | يطق نارلولا ور وهل حرب و هزفن وأ نيتيزملا رع س الط ىلاعت
 | ةتييرح' سر ءابتلا نال الوا اهو توشاك مياه راين او تبعا
 صوريمو اني مرش الا نم اهي رضتير وا فتني ص جراآلاو
 لصو هراوغل اوراربالا ورع رخل اولعاو رخوع]صو مج سع
 ررعوا رانا لشلا ذب تلتغام ررعرشلاؤعو رط رع
 هتيضفار اش دن 'نوؤس م ينابق اعتب ف نا ددرتبو ناين أيام
 هبع اظناو لزلاو ملا رقضلاو ئنعل اوس مملاو نصل نم دقو
 وو لاوحإلا تانملدحت نم كلل ذ ريع وكل ارب تامعال اف قل يضصعملاو
 . | موا ةيدعتلتنع ]نش قد لاهشال اربي و ناوط الا تالقتت
 | انتولضملا ال محاو اهيلعن ابقاهتيب يلا تار جوملا تاتوكملا
 انل ةاصوو ١عيسسو ناثلا الع س انل !رتسى اآب اخ هيلع

| 
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 جم سوا يره انس نزالاو انلاهل الحال ىا رامااراد ةحاب لل

 دنا اهلهالر عسسل ارا موف 3و امير لو اهتم سؤ نيم
 ضر دشو ىىكزمؤريصد هوا اموهباهيضرع لك“ ماب
 صا كلو وق ىسحل كارما ىلع بل امل اى يرحل ١ د تا كنا هرراش راد
 هر تحرس تنمو امك مظب ف فذلاداقخل اونوكذ د و
 2 اول اؤَسلا بابا نم لوا تناف ينيوعس قمن
 امو عرعافوضامر و رتداوصو اهياض امل الايكش اهب نج د ججاق
 نيم ذل ضجاؤو اهرتعو ةراهيتسلا قزيشل ا
 يسأل ١دل العو دحمان ريس ىبع
 01-2 ايهما دئحاوزراو نيمو الا هتباحو
 رّركت و ئلتت ىا دمرت هلق دارت هو دارتم ةين اختم تم ال أوم ىا
 اصوحتئار راوبال ريس قعرص حهيل ١ 0 يا

 دب ىزلا مهيسز وهو ارهربحو اىا ني)سبرملا نيدو ٠
 0 2 بودل ا,هيسحو اون ارب
 ةربتعم دؤس قو قَساَو لل | ديلشرانا مم كس يسيل ةرارلا
 مي هدم ني املا ربعمج 1 نيدرلاوها إسنا طف مالنا »
 يشدو طش ة هدم عضو كش اه آنالث سالاو

 هدب اخ .ءاجرلا اعرب دونم ع بازكلا تاولص ماعازهد اهرنعو
 يحاس نوم ران مهلذ !لاعق ملسو هيلع هد اؤص وول اوعةواصل ا دج
 مالا وسلا ٍلَملاٌوسل اب قيا دبلاو نايسحالاو ماهال اع ملا |

 كا ان اننم اق اي ال اذوه قرا افاضلل تش ىذلا درعا الو
 هبحاردو هاياطع دل ءكشسو دّقح حا مادي الو ىر اجيال
 ضملاءلازميل ات و انعو داهيحو هروصفو هند ريصلا :نعسم و
 مرعب ىزابي هم ةاخاولل طا هديب رئيسمل | ها الانومفم فاك
 ميل ل قاد انت انيك اوت نع لاطلا يب لوطلاد

1 

 0 للا 1117 وما ا ا



 مم لان اق اهل ةفاط تخل ريالا هتعاطتسسا

 يرطب ءاعتب كركش هزاسحاو ةماخا اك العا ىراخي ىراجيالا
 0 الو كرتع رحاب كرئشال و كي كيلا نيلّتسوم

 ' اباطضاو كيلا ارا طضا وار ارو وكيلا اش ايغاد كيلعامجكرنع |
 ْ 0 الادلرل | لتس وتسال او كاذع ةريحبلا طي اسولا عع 01“ مسايا فاو“ -

 رس اس م وداشلا تبسيلو بين ض

 0 انستسلا لسا اشل الوعمملاوهرل وسل اوهاّرِج قلطل نأ
 درع قاعي هل نم هلو عادا ريرشلاو مالكا ةضراج وح
 عقلادت زان اف ّنومرجن دبحلا اع املت ةننف لوا اهَوِريَملالاؤسما
 نسل د كلزف باوسل لومل او ب .اوجاب ةناسن َقِلطأو تايثلا

 هرماق الارتن ارضع ةمالترل !لوصح ناونعو هلز دحام ةَساَع |

 الو مرح

 ام

 دوق هلال 0

 تبا و7

 6 1 اال

 | قشوتل نسف نو هتف املاو للم ةاتسلا هقلال اضل طنح وع

 َ ةررهلاقلطره تاق تشب نآو اهرش رولا لحل وع ةردتملاَقلخ

 قيثوت امو لاهت لكنا دس وحر ماهي الازم لساوهو |ىنزعتلا و
 زارتبلانمءاص ل وعلو ةاضل الامال اىاذ آعال اياصل مت ابإلا
 مول نم اتلهكو اهيم دعو ىوصوللا ىلا ةؤتصل 'ةفاضاوع

 لول دامذو اهلا هنجج نم مهموم نيارل | نموا نين اخي ينم
 نونعهالد مهيلعدزحال ا ءاينوا تاذلا د تاق يذلا

 | ضعؤو ديرشلاب | لمصالااو دوكيلاو لزازتل ارا وي
 ةضمرل ا ةتطع با 8'هل نلزلاىا ثينأتلا اهب لضم ع
 ظ عتيد اوه راسم لاهم تعزل ]ادم ا
 كوسا وح ةج دخ لون دنمو رمد ربو برططضبو د دعب و

 هب نسوعمل و اورا دنمو لاق موارق تجو ملسو ديلع منا لص كلا

 فاعرارتسو دو ةىهلا موب انه رامملاو ىقتنا اهيعرع ءارابخألا

 | امكدش اذلا دزقل ه5 دارك ىلوإل وتلا لَفِحْاَو دارشسك
 ١ دوش تمتعت ساي نبا نط تالت 0

 قف ردود



 هرجامو هدو اطيسانمل ارهر ل ارا لاو زينل نعجن و ةلرلر

 ' هتشرعةراساهولاومالاو هنماؤش ال قد شرالا نوكو“ |

 ةنمزال ا رماطو اء صرم يد أنو هتال روسو لمت ةنمرالازم |[

 ءاككبرمسرارتعن امو نيك و تق ولاليلقل ناسا هو |

 نامل اوهورهد جز وهل ارز سمت اوولط رنع لوبا قام فاش |

 دلرز كنا رصاو هزل او نام ا علاق ىربطلا  ىلل ىلا انك |

 تسل اريرشل ادلب رمل !نل 130 ارثرزصملاب فحرا وكارل و ىهتنلا نم

 اميكرج رسكلاالا ارز و دل ران نضرال اذقن ال از لاند لاوهالا١

 ايالبن اوديارشنلا ل ازلزل 5 ثيلثتلا دو سوماعلا بحاص ركدو
 فيرون المكي الح و زعل اراياهلحو اهم ونوه ةمّقلا موو |
 ارسين ناز هد وجل او هل هتف اومل برو الارهو هلق ام مات
 هب ىزلاروهظلااكول نمابواروسل اون ان كرشتسا زعا ةلناو ءرجامل
 تانشاهلاتنئابتسا يىرل ! قيقا وصول ادل د صاظمابريظ

 دكقلغروو تح اروس ارونإب ةّيوبنلا ةيعدالا سم هشمب لاقو
 تارهسلا هال روس أيش انيق نول اروبي رون كروت كدرن ةلاث
 روم كرونلرماحرؤت ]4 روب ابزم زال الها كك روتس ءامتساو

 صمل اهو نم ْزواناممراوعاضن٠ناىجتو نمزو نامز هج

 ظ هدنرافغلو لأ نم ماهو الذ كل از !مولمم دنوللو موطوم رسوم

 ضلك املا فو ةنس مل العام قلص دو رجلا دبالاو لوألا
 قتلا نامل نيجي ]ترهل قي رَقَو رضعبلا اينتدلا زم

 نوكتفا)نامزو دربلا نامز وص ناد ناترلا ناقد متيطاوبا
 8' لا خيل نامل اول تمن الرهدناو ميس ١ تس ىلا نير يهشلا نم نامرلا

 م جدلا ضجلوم وهي برع اددع ةدمإيو مرت اضع همي برعلادنعرج رلا رع زال لاقدىلاعل



 ٠ " ملسالا جل اق وىقملا | ءازكوعانش !نولوعت اهلك انوا

 . درملا صحي دلل ذلا تاك ردع نام اذني َدلَععلا نفر اعملا ابك
 رصاعتلاَنرَق اهو اف هدعل ارش كهل كيما داك سرهرلاو

 قابلاتنا بدت علا نجح يد الا
 ةرستن توصل ءايلا ه”رشو دون ١الو ياه البول لاقدالب

 1 لو ءاشل انّسلار ارممالو تح الب ىا اًممالب هوس ام لك نعوشلا
 يملا ارماربلاو كر ايملاةارهاطن اىا سورّملا كارما الد لفض ١

 ٠ يا اهودلا رت العلا وا شم و دسلاو صقملا دامس عرعمارتملا |

 نافزاؤمشسال اق طاقلاضدوحو هريثعل لاك لك نع ”زيماوح ليقو

 كرئاز عب ةلوهملارحاططلا ادي رمد هيف ”دئاوهو اهصق سيف الا

 : فارما سيده هامل | ”لنلعلاز نيعلاد دهتلاخّقوك قمل اوي

 ًاملالعدةهجرمو حاظر اطلتسل او كاملا هج س موطنا زعووائتسال اوه
 غاطلسو دكح ريف ان ركل ار عروتسم وف انلم انك مايقر ش

 3 ةيومول دلل دو رلى | نام ديوك واذن كحيل ىزلا اريخ
 .راعمملاؤ مالسالا ةنيخ ذيخ لاو عرتف و محو رىسح ةلاوساو

 .تيرحاتسلا سن رساىلاوو اكل موي م ابل عسسل اوه ناجم
 د ناك لاني دق و ىوح رسب

 او ليعت
 .١ الا اج زو ل جا يسم تس سول جم سس

كإنملاو مصح خلاّعسنال نامر دلع زقشالو
 | قلرتس ا

 ١ |[ ددصم ئسحلوتسملا د مك يايا

 1 هن ال درت اق نسحأ ثنؤموا ءنوصو

 اكشاهق الط نيستجوهيلاش ناهس نستو مب داؤالا د
 اهلك 'دوانمتلاو مدملاى مة ةاوبرس اناس زاعم اهم وم

 000 9 ىو دوعستلاو ةلميشل اراملا 1 ارمك :

 | يفيلع لطي امل مامو اهنم لعام دسنن اهيبرمس نتا اهل
 1 01 فلا فيس يك يللا دول نم



 0 1# +. - < حححبتحبع

 امررمن وك ارال رق كلذ لا ,ىلعل !ل اود زنعرودا صر هرب ري

 حرك هن 1و كلما اخو اهيقشم داما مجم لق أ
 صؤملا « مةلاتسا ١ «سو نقلا دلما هريخت) ١١ جلا« هتل |
 اروسللا"ىراسلا هلا هربكتملا « ناسا ء نزولا ه نويهملا

 همملعلا «جاتملا ه5 تاناو كءاشولا ٠راوملا ةراّوقلا

 - 1: ملا هوك الا ٠ ضم اح هطسابلا «ضياقلا

 ميد ”سلحأ ديكيطتلل | «ل دعل ٠١ رك ٠ سيصل ٠٠١ ييكسل ١

 1 / ٠ ريبكل !* ىلعلا « نوكشلاا ه يونمزعلا * ملتعلا

 بيلا ءبقلا ٠ عركلا» ٠ )تلا «بنسعأ « ثيتملا
 0 ا ا لع ٌدساولا

 | هريمل هولا «نيتملا ىرعلا ء ليكولا ٠ قحأ
 رهاولا هموتيقل ا هتحأا هتيحلا ةرحلاهريصملا هع ربملا|

 مهلا ه سربقملا هررواّقلاءروئقلاهرحاولا ه ربعاملا
 كاولا * نطاسلا هره اظلاهزحالا هلو للا ه عؤوملا
 كنف زكا 6 0 راوتلا ه ربلا ه ىلاوتملا

 ىئخلا ه ماحت هطسشعملا ه ماركال اول الجت ود« كزملا للام
 0 لا مم هاف ا هداشلا هاما «ئلا

 زرق مشل قدييلا فر رتسلا 3 ماكو دوم 3 0
 ف مهوب او سيسمتل اًذ احم ذرو درع نياؤ جشلااونأو اضيا احن
 حلا رجل !ههكل ٠١ لانس هد اي لوالارع ريلع لعل ىسما ءائسالا

 هنمؤملا ه ىو ا )أ هسو رشلا هولؤملا هيلا و حلالا

 25 ئرانلا ولاا هرتكتملا هرايتج هزئرعلا 4 نهفملا

 سا“ 0 ا



 هجرت بهيشنم ع. تبلل

 0001 هراملا 0 ديعملا ءئربملا ا ل

 15 ذآ باَّحولا هراّمذلا هّوفح اءنطابلا الفل ١ ءزالا هلؤالا
 00 | ريحت + قالا ٠قاولا١ هلكولا هرّمملا هرم الا ةرزعلا

  ةهينولا ٠ اا ا ل وو ش
 اهو هبا 6 ثعاملأا 5 بدلملا .6 نيبملا “ديل ةريصتلا 1 1 ٍإ

 0 كلا يرملا يضم“ 1 ظ ظ

 طاق“ رولا ةميرتفلا كر كاوتلا <جاتضلا د ثليقو رولا 0 :

 | لا دا سلا هوك 1 مالح قارا
 نكاشتلا هوراهللا عهاملا ةكلاملاةرع دل اتقول كمركلا ظ

 | جرامملاو ةلوطلاوند ”رعاولا كنيهيتسلا ويقول © جيرولا
 00 دحام نبا ءاقرو ا ظ

 0 قلاخل عرمابلا حال !ةزحال + لّوإل !”رّتعل ١ رح اولا“ هللا |
 5 نمهملا < نمؤملا < مالسلا 6 قا 6كلملا ةروصملا6 ىرايلا

 || | نيف 411( جلا 0 ها

 ْ 2 ١ ليلو يحمل !ةعرابل ا6هنسا 4 امكريصيلا م.يتلا

 | تسولا «مكحا لعل 4 خامل ةرداتلا 6 مولا 4 هرصا 6) جب

 | رحاملاز 0 مكتمل 6دودولا اولا 6 نطل م4

 3 باوشلا 0 00 ' 1

 0 نيبملا كريهيشنا 6 كول 6 رئجملا : 2
 ]ا 00 واول ا كظع ابل ةديا دبا«

 1 ضراَملا بش ارلا رمح ال 6 قاولاك قابلا ةوفاثلا ©6راضلا |

 أ[ | نيتملاةةوملاو دك قاَدَرَلا 4 طستمملا 6 لزحلا 6 يملا 6طسابلا |[

 001 محملا «بماتنلا ىطإملا ىزيكول ا «ظفاك ك عادلا ىئاقلا| ظ
 00 . ال15 قاكلا كى داطا ةوماجل وم املاك تيملا كرحنأ 0

 ظ 0 نيو وا ب كسلا عال كا ل
 2 0 ١
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 فجااومك ادن كيسي لاو دلوب لو ريل 5700

 امييسو ةيشنرتتا ا د ثيسرحا لو اؤ راو طعو اطنكالاقو ظ

 تاطا ماهيحل نم مركلا د ثررمل ١ زه رج لَا لخد اهاصخا نم

 ام وونوعل ربام رق نسيل و درعل ادع ةدوصحلا ءامسال امره

 حال هذا اهئال راىسالا هنا نكت ب صيمخلا ١ هلو اًئاواهارع

 تاتيضم ال عرحاو ةضق لوف ةلخو لاق امه مظ ار ناعم اهيينباو

 1ك ءاهاصخا نم دبرقو هد نأ سعف ةدكن الا ماع نوكيو

 0 ذل زنعجو اىسانيعشاو ةمع هلق د

 اذ اهأيا ءاطعا هراز سوا "وق رصلل اهّرعا (رهرر نيمو

 ْ ٌدرَئاواهنمْرَكا 0 ص ى نرع سد هناراع لاري ول ْ

 كل دوه ةتطملاوا دق ٌرصلل هاررلا نم نثر هدعا ىدلاناَوع 31

 دوعس با ذيدخو هوك ام ليوأتل اازه ريو لاق نوكزملا درملا

 نقول ساو ١ كسل من ةريعس ءالوه رشا لك كركسا هئاعو و
 ثيرحأ كدنع بلال ب تأ ساو ءكقلخ ىئمازم ادئتلعوا

 قيسحل لا راوسارورلَسو ةيطع هتداؤؤص هل وع هدي دو ممعلادأ

 مانت محل الؤسو طيذع عج لص دلوثو لعا ملامو اهننم لعام اهياكأ .
 غفيش ةءاؤشلا ثيرحو و دلو كاسل ىلع تينا ثنا كيلع

 هينعكب نازل ايرلعر رق ١ الأم هيلع ءانشلا عسيحو مرماو نمالع

 ائلاشو راههسول قو لسو ديلع هند الص لاق ١ اكوا لجو نع هللا
 20 اا تاع ءاصحالا مح هلع ذب تولمح

 ثبح نمرغن ال كلذ هروح و وّمتلاو تلئتد او قلصتلا و نرعتلاو

 اجر اخ اتوافت ءللحا نمط راعملا تر تتو اؤتف ليضمن نَّمَتلا

 ةنونكلملامولمملا نم ءامسالا ىلع ماللكلا نآكو ليبضلاو ةطاصالا نع

 لمح ىل تيطعاو اهلها رع نع اهب َنظولا ةن ومما سالاد
 كيل اءلثاىسآ ظعانو نقر اعل انمعد دل اذ اهرهم الق ! اهو دم



 اهقرعاو دتب اج ةهرسو طذ شد و رظسع رك اذ ميعنلا هس
 هداعر هن |مساو هب جئارل ايارغ رايتعإب ةلزنم ك دنع 21 دنع

 1 ا ل1 اينو دنع اه ثمكار يعامل ماع

 ةييجاوم مدي احآ هش ادتسسا دلنم ؤطبلا ىضرعت ةطعرسلا نم

 ش كىسإبو دف الخ و١ هدارم نبع ناك اءاوسن طرض وياج لك اتسلا

 ظ 0000 لعل و ميعن وب اواو توسكمل اتورج ا
 ل نهالا ةراكسس لا ةيرل انا انمو ىل لئا

 2 طل هاا دراما :رونكملا نوح لج ابكر شسا
 شبل اتؤرت وعداف لاق هاد اره الا بيلعلا كرابملا ةياور
 ركل اربجلا ءاوسإلا ىم هريع صج ال ا دس ليلجت ةياجالا
 «اثَسمو م ءاعرل انك بحى ا ةّبحت ىزل اىدحب اهلك لعال 4

 ظ جارد ابل عوجورض ارظَو تم ارك ر ري وا ,. اعد نمار ذلك |
 | ديلعليفتو رمرغو هيلع منت ىاب كل اعد نم نع ىعرتو رزوشب
 / هل اوعي نركياند اي داي دمارأ ارسض غدي كلذ لمف ديرتوا
 ٠ دلح ورام دلشعلو ديبرلاطمي هؤعشل ىا هواعد هل عد دل _رهستو
 3 , تكرس الط ام هلر وها هطوخنو هلر ظن وا مي وعز م

 نمولع ضن ىذل اداعلك هاتمم ناتح تناالا هلا لب مهلا |
 ءاعرلا تنال جر كلام عزك ءارتب ا لمعملا ىا نمل هنعرتغا
 ضاوتلا طا ىىذتا ناو ثبرع هب دخلي مل هثا اًماف تاّدح ايب
 5 ةجيرالا نتا اص امور دقو دل اياركمسالا قولطاو

 قت ام نكلاق سد أ ىع ععولسم لس سوعلا3 و ماكو ناّتح ناو
 اعدورهشترهسو وكر اّملذ لصي م كرس راج دعبل ص
 ا ار ا د قامهللا د اعد ف لاىك
 0 موقابو ان ماركالاو ل ل زاب ضرالاو تاومسل اويرب تانملا
 1 هاو انا نوررتا لصتازلسو دي لسا اق
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 قرنا فعال اخاسالد ااعدرقل هرب مشن يرلاث لاق لعادل وسرو
 هع انف ببطن موحن ىو مو ىلع ا )سا دارو باجأ يىداذا

 : ةحتررهزا ثررح ص واوس الاو سمسالاىوَرو ىياح تخف

 نجعرصبا هربم نوع نمرالاو طم رسل !ةضذازت رك مدع مآ:
 عيمتسا اوارل از اجد مارك ىريعم نب م لوق دش ف رعيبس
 لات هزع لع ءارتبا ول انها ىثشملا د عرتذحلا عربملا و يكسملاوييرب
 نيو وامل نر اَءاموهب شل ارمل اع مارت الو ل كح وذ قياس
 ديت العلا جراهشم امرت ابيعلا )ضم. نو دحاتسام هد اللشملاو
 ءايريكلاوئارزبكلا ايندلا ةراهشلابو ةؤالا بلا, ءارلاؤيكو
 ا ليملا ءاوسإب راؤتساو لل ابملا قيرط ضال نع لاعتملا
 جرح ا|انيطعا هب تركساواز تبعا هي ترعد ازائلا|

 ىلعلخد لسو ديطرمد الص ىلا لرْسا صلع و ال ١3 ئاريطلا
 قئاوسا لع هتئالوسرإب تلاقف ارنعدماذ اهينع ند اوضر يضع
 ةّدص وب اهاصو اة ليبع در لكس اًراو باها هب ىئد'ءاىرل ظ 1 :درواد لغد كيس اا دامب را لكلا

 راك نزح س كلشسا فا مهل ١ تيلاقف تءاضوتش تم ايف
 تضراانْلا ظعالاملزملا دلوسإب و ىلعا ملاصو هم - لعام
 هرهول اضا هللاو لاقق ترطعا لي تلئس ازاو تيجا هب
 مظميح العلا زرظطمل لذي ىذل ا كسإب كالئساو ءاىسالا

 ريفا دتورظاد و مال امييدعزكت هلملاو ءاييينإلا ينم ليلص ىا

 داونز يهوُسح و 2 رلظ وصخحو ىلباعن و اوبس دكل
 نام هعارخ اه , لعلب مالا تالق ممولعم نزع ةولعمسا

 ديزحو كلادنعو ا انّرلاؤ هيج ءانباو وسضن رع أوظع نول
 طورتض قاتلا وا لمقذ لّوال ارارلاو١اينرل اف ىلع ىكيرلوا و
 رو١ ماغؤعر اذ نطم وه له ردع ]ولملاو هلو نط ىتميخت

 ماللارسكو ميملا خب زم يع دلولكاو معا هتهار هلق ٠ كباخم
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 يمس ميسم نومهم هم همس امه مسسل ةعسملا

 درت ةطيخو اراب نيكو لرطتع ىلا ةبسمل اب اهلك قزؤرعضلاو ْ

 مهتسايسف ماير ا ددلع عل اوهو هياط طول و رتل“
 وو كلام سروصمموهو مالنا نم و مج اصمم مايلاو
 ةىكلم بشولاو جلاب كزملامس لاو كولماقعاضي ا متيم كيلم

 بئرلاويغملاو رسالا ام سوم ناومح زكوهد عمم هع "ةاميسملا3

 سال اب طرا همكم سو 1
 . نينفض ورمز إلا شب .ارجوهو دي رششلاب ماه وج «اوطاو

 ظ عملا ف ىلإ نكن مولد 0
 هتضبفّطو اهله تا وع لوا ناز دب رماه

 ظ ا ا ا
 ةحءايتسالاو ةرارل املا طيداعل ا جابتل او ليملا ىم أهربقحو

 ١ ةقملع ءوس[كص و دلوق اهيلع زطعازطو ءاوس هؤئرصنو
 | هيد متصنو سهلا الاانحزيضلاو دف رعاال بدا 1

 38 لاو انما وااو تاغّقلا ىرماولعامارغ

 1 ينم كول ؤالاو متنا طتنس آف را م 08

 ؤ 000 تا تسلا دا اط عربا زين 11لاقرقو انه
 تل زا ال قا برول وتو ةيبوترلا مسإن العم هير ىراناثا
 كايرو برل ان إل ناكملاارهؤ تسال ليل سوف سحرفما
 ديسل طاطعتسا كلي ناهف هئانتمإد كارْغو هن اسخأي
 1 .هتعرسيحالو اهرش اوعدتع مطقام ق١ الييونرولا عساي. كانلوما
 ش تاكفاق اضم موا رد_لغالا< برا دالع ا وصنف وى ااه رشاوف

 هّدكلو اهيل طف انمال اري طعوفم لتمتلف ءابلن نع اضمريعىس
 قة فرعمر هو ظل ةدوصتلا ةركملاب اهييشت مّصلا لع
 | توعد بخسأ رلعا هللاو دصتعل ايال ذف انس الا تس َقَصحتلا
 نعذيرداق مغوبا ل 1 2 ا ل عع

 4 يجاوب طهراجرباوةلاوعب 2 امم بدكم "نم هيب 5

 أ 7 :



 : يو يباوس تاهت برم

 ووكر الشال ا ءامتبل الهو توكلماو كإملا ىز ناوبس :رولاوقي ٠
 . ايتلازمأو نور يصاو ةّرعل ار ناهس نول وعن لولا مويا[ :

 توعال ىذلا وا ناس نولوقي ةىقلا موي ىلا ماش هثل اثنا“ '

 لال ىو رهملا لا ربع جونا زيشنل لاق تروكذملاو كلل اداب
 ريولصلا ملاعلاب ةنعريمملاوهف ةدارإلاو للعلا ملاع ناحل اعان دنع |

 والا اهلافإذس !ماىلإب دتعوتبحا رهو 5 ماهشلاو كاملا ملاعو
 ”ييراوهاّغاو ن اهلل االم نامْزلاالو بش شل انتشال ىزئاوه |.

 سيل ذاروكيف نك هل لوقت نا هان انررااا يشل انمااهشاكداراأ ظ

 : اوف انف الو هراند الو ينس نالال دمت يتلا |

 الدنا الاوهد ةرحاو ةقضمخ الع ا يوكلملا ملاع
 ةررولا ل ا طق انصملا ةراذيشلا, داالملا مل اعف بسلا امتاو 37

 ن اكل 2تامرلاو بسكلااو برد سلا دصو كفل ةقرعملا

 ماعلا مسمار 0 ٍِ 50- ماكحالاو ناوكالاو |
 ىجسلا رىلل ف اسخاورهظ اًمعّبعو لز الاب فوكاملا

 1 8 ماري ال اب. ةداييست ارث كلما لاج
 هل !التصزحو عبارشلا رعشور_سكل ارمغو قامرلا طابترالا
 زيرآلا يملا هل انهم صايشسلا منهزع هتنازوسر ركن هتلاإلا

 0 0 ملاعو جراهشملاو دلزملا لاعامسع
 ريو دب وكلما ل احنذص سرحو اهم لذ مارغل هيلزاهنأالا
 سكرين هيه د الإملا ماعز ْؤ صن مو 2000000

 ىلا ىرعب_رسكلاب ماكخالا بيسر وم مهظيامو لزالاللا ىزعي
 2 دصِمل جليحا نم -ىلص ١ نوم دعوت ا ريالا |

 ةالبو كناهينرنت ىا ةلناصس تح مارال تشن وجال قوه أب
 ويجب وم اجا دلرماىا ْةَدَراَس طعاام 7 أام ترابا بر هوتسلا نم



 قرا هدج دلو ةققاومل ةّرظا كرت والاف كليل ١ بشياس

 . بتم اريوتب وتلا ةفيصلاو كنردفو كتتاهم وا دلز ام
 رو بعر ةرو ريجو اس لدمتماب قاد تنبأ دنم

 تاس ويجزعتنئتنا ىزتل وا سيكا وليل قمع ماتعاي بهدا
  ماظالا وكر رتال_ دل اول ائكلاتاؤص هج دل تبجوو صقنلا
 .تافصو ماز دن وحل !طيح نا نع نع هزنل ماهوالا ادخن الو

 | ةيالوزلاراهتلاوهرابحاب تافصلا إم اكلا ءاب ربكلا اذإي نما

 ربك قوة ةنرتما] ملا[ دايملا طعاربق ركز غنتتو دم
 'ء قاجتربجل سم هما صنت ررمالا لص وروسكللا نيجي ىزل اليف

 دثم لانس ال جينم رانعمادكو نيمملاو لتعلن اوبص لنمو مالصإلا

 ظ هاشزاوز مد ءاّشن ناىزل اوهَر ءاؤأي ةراتعرإ طئمو كر دبالو

 ةقّقلاو ذوارف ايذغلابملا ةؤيملررفإب رسل اره 3و لمفيا

 ىعوؤكربلا نم لعاغت كراع باج ازعئرعو ةماثلا
 ركون سكولا جكرلاواعاشال اموزكلاو يفلاو ةرانزلا

 ظ .ةد اهكملارع ديتلاو تهت حسرمت تكد ابتئعم دقو دلو 64

 جو هور 5ص)راّقتلا عرعابتلا هنتلاو

 الف رمتتال اشو هرعو ليتش ال لجو ةعرلداب ةيماو لك

 . افعطمح مل ءلعاب تعفتراوا تيل مت ةعار ءرانصص اهم دوب
 ةديشلادز دا تين انه مل 1

 كاتس يلج دكياجسا نيرووم ل
 :طلستال ناريكل [صمن تنم 0 ”ماَّتلا فل ا داوساب
 ٠ الل رونا يملا الطاو ٍبيلغتلا وهو لميلستلا نم

 نب رمأس اتملاوب امامالل اىترج لاق و ناب بوصنم ءراضم

 1 3 اذه رام ارث هطخب هن رجو ادي ةكلا امهر ىسافل السوب

 تا !1 ] ءاطناءربكشج « اوشن ناشد هزم ةنسل

 < - يسوم بع ن جد هع ا 8 00 ا 8 556 9 دع 5 8

 : 201710 0 9 ا 8 00 كك 6 2 1 م 59 2 دهن دول دودو وحد + يورو جعار جوي كوحاوجد لجن روسو مج حية دور تورو جدع نع دم هيمو حجو
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 لازم ١ زروق :سيعتي الو رللزك هنري اننمادسل
 لتر مل انثي نارا اولات ةلوك هيلعو ظوطحم نا نا مزعل

 و رراعوز رربخ قو دو ىب رهو هر روب ٌقحا فل ازءرمو لام 3 ظ

 ”ريزن اعمل نيراّيجل لظعارمت سئل اذواصو رهو رياعم |
 ىهالولو ان الطيش :ريدس ن لي ن العيشل | ىف ثيحارهو
 0 هنو اهرش هللا او ةليبس ناس الل رعا ارح
 رق 12 ايس اعايناع ىااريرم ايس ارا ْنَج اناطينسالو

 بقي لاذ يس حاات 1 بل3 ةياغلا عرطبو ةارجو

 ”ئوشلا اَدَِص آفرعضالو هروح و دراغب ث جول للاعد و طزريخ

 كرب ماروملاىرتعل انهو :نييعشل ارم اًييرشن الو دلقلح نم
 ذيول ا بالا ا يرتدي ارجانالراتابالو
 ىلا ؤاموكل ارح نيراع نب غ نب هلل اربع نب فسوب ىاردس

 ههزلو عمار ارهيرو ىنل | بح ةءارق لع بلظاو ععجترصم نيز

 ركل |! ىحالاب لاقوة ان نضرتمتملا بولت! بام را كابل

 و ماصخو برو وئاووتلا ثةراطشلا رهارهاظد !زه سالو |
 :لفو مارعلا مرض حرم رباع ىمب اًريبعالا ىهحنا عا ىلا هتئاو ءارصلا :

 قلو | هاش و عتؤلطدو ملا ىلا فعول طم رباع اد دلبا هلاآلا د دابصلا
 مياس سريال ا نص اريصالو انعردكا كلا لك و رحاك ىلع

 02 هايج دامعلا دلرتي ىزل لها دضو ا ةعاطلاو همرح ظ

 و15 دلرتسا 3مل رعا داو رج ال قب ناكل ديلا
 شلل أراض ١ هيما 0 ملا دامرل ا اًر حر هش
 نا ماكو نابح : نبأو سخر رعورمرمل اذاَقَو طجيرإلا

 هلل اركص مدالوسر تادنع قلاونر ةريرب نع امش لع احلاقو ْ

 | قيرطلا ضرع ى ارينم فاعلا نيك اوه راج انيلعومهتلا

 ظ لعمال رق فرست ناد طار رمي ال هناداشعلاو يصل العب لاقدا[ 7



 ةتدالاسرتعل عرس سفن ىزل اول اقف بوعرب الجر .عمس ٌلسو هيلع

 ومات سرد ه1 'لرس ىرملا :ءافلاب اهترثكرعزيسلا ره ظ

 ةرشولإابل ب كم2ذ ةزمنس ةهقوو ةيليل ع رحو ةنملاج ديف دج
 م ةسورلاءاذل ار حرف نصرت و ةرضولاب ثرركلذؤ اهيتبك بكاَو لبس حو
 ىف قوز ,احلاوزر اجا خف رهش ا هلوق ف تباث نبال ةيانكلا + ةسورملاب
 1 آول! نئاوهن ا تنأ كنا واطاش و د .ه امض رهان زيشل ا

 " لوصوللا_ىرع اناور الر طنا ريهجل تنا الا ولوفو باكل اره
  [يذاومإريفدوا ةيسغريضصرا ب نا ناجح ب النحو ا 04 ىينم ىلع
 ١ ىتمسوُرلا اناهلوقو امايسل !ارعبص نزل ان. هلوفوتكلو الد
 . رعالاّنالوَش دخاول ا نهي ا:ووه نحال ارعاول امر رص 58

 | تلق امرهم دق قاثيحو تاشالاو آي الو قشلاب صاخ
 تل دب اذ واوب صو ندإص او رصاو عمي صصاوف املا و اولا اق

 راقلا ضل دو رار و للم اسيول نم اىسو عمي اوسا ةدما هنصو
 | راهقلا رو د طف وزولا ةدايزب اهو و ركل ار رحالا نسب دزعلا
 ولا انعم بّوكاو ةدهتسا ةزينل اة مكاعم امهطوقس كاكاو
 ىدلارهمل ادلرظن لم ورملااضد وهو دْمْيملا م رصاول اره زر
 رهرعل اظن الو الثموا اها اومكدل نكن ماو داون لو دلل مل

 زاعم هولا ةزوبا نه تنمتردو سل او ونال دباب طعانه | ةروسةاسدعزلم
 | صقنلاؤشْواّداةمدملاو ة يكل اىتنت اههنم دبا لو امص ااذالا ةروسس لالا

 | هيب اوتةمب الأ و لواعملاو د]ملاقنت ةشل الو بيلقتل او
 مدان اقوه آب ديصبلا ويىتسلاونهو مئش دلتا ريظنلاو
 | ةراشاوهىا حافلا تجرتاّوهل اى قال مساره لوصألا

 ٠ 3اةلوقو لطعا يلكسازاو بباحا ر ىداذائذلا ظعالا لسانا |"

 "| متاميع نق و امديجو تباثوهو تر سنو لوصوملا طوقس

 | ةمرغملاو ةرركلال زاك مع َدْسَص ةصوتضملاواولاو جرعإ 22



 هده ل الا *ةاهسسالاب ..--- 2-5

 دلاةنقلالاق عه هلوث لازال افوصوملا فريرمملا طا بلقلا
 طابلا هذ ةلبلقل اريشي هبل و ءارس الا لصاونم قل اخلاق توه الا
 ماع بسلا ىهحتا كر ريب الو ثبك كردي الئزلا.

 رعرابما فن اطلا رذع ونهو ةداشسالل عوضوم مسالاره نا

 دكنل هيتس نع لارج ل ارهارنع هءاتيوهو قل ا ذياعت 0

 راما ىيشلد ديم هل ك١ ذا كت ال اريطم مدلهلا /

 اماكن دلششاامو ئاوهوا ال اق لوطا تال ا

 نوح دلل ه ريع مهي ولو ى امقبسيد الف وه تلف ادا مولا رنع

 اايتسنإب برقل | قياقحف مك الهتسال نايب لك نعنوفتكيف
 مليساسح عال ذظع م رهو اوشن رهيب اتماو مهر ارسسا لعام هلثنا رك

 ملوق و ريبكلا برج لغ ةقيلعن ىف ىورر ييْشلا لاقو هاوس نم

 ”انللووحورو دعو در الح راشيل ناك إل ىلا ه انعم وه أن 0 75

 لكو ةةلطا نا قمح ةتقوصلا طراهناو تحي لطالارهاو
 عماعشبتسسأو ىزاهشس ادب هلا ماقم ّق 2ب ذا تراشاولطملا تاش الا

 ةييمتلاو لاق لع ا هناو داه الب سأرال ةزياق و هرهاوشو ا

 س هلو يمل قحوظعلا وتس ةرتسال جرا ًالاوهإب زو ال نو املا
 ميمو شانعب اعبال الاحد ملو هو اتوا مل

 قو اهبدلع اهل او تاشل اره َةَمْع ١ هيلع ضنا دل اا
 دجربركلا رز ةييشساحو و مجرأ اربع كوب !انحوبيش وش لاقو

 مي3اض لف هيبتا جبوطا ا9قَمححلاو قازتس ال الها اب
 صاورتوف مهي دل وبما وجدول هبا نيكلاو لعذر رحالا |

 ماسلا تشن اك ارعاو ناهاد هيلا راشللا نالوهال اوفي ديلا ماتت
 ؛انغل مهر ومس هاوسامرقغل ةرلاال !نوكتال ةقلطم

 ا نع يهيتسعو "طي ل اب اي نجل ا موسبرلا نع
 دمنا مءاظعالاو زصؤتلاؤ ةياعدلذو ةرئوكلا اصواذ



 تقلا داص د نكت ل ةلتناو عوصوم وهاد ةيعوبتمالإ..

 | هيف فالح لع بالزر يمض ءانمالا برع مالطؤرمبي مه |

 "| قضتقمازخ مرقت موجوع هل مالكب هلكتد ربل 'بحاص خر اهح
 مسارح رتعوفف رهيقو ذو مهئادجو نم مقل ١ذاح

 انعم لةتسم

 ظ ملل نر نه ئظلا ءامس حلاو واس الط اك هلا لع دق الطاب محرنع

 ش ب مدا شرع سل هيلع ان] اخراو هاقازن واس

 | رج هيلاراثشي سإايئااهل ل الثم وهال صان هم 0 ا

 | لوصولالع دوج ريد وه آلا ةيجحلا دوجولا لد ديور
 5 هدوجول يتغم ال ىزل ١لّوإل اوه كذاايبوخالا 0

 01-0 1 9 فولط دريزلد م ميشلا نموه هل يو انبالو

 ريع هي ارم هازل فد دعاو ىكلاو ءاضقلا

 : جببشؤو كز ال امرملاو مئارل اوكر دب ال سوماثل ف لاق و

  مانملافالحو ؤع كد اىارذدقو قدا دحر ظفيلح وب ا مام الا )

 ؤوهح د ايام حرك ديالا تدبالا نايمس هانا يلم
 لقو قابلا, انيتتو لازك# وَمِن ةرفاعلا نضلا ضترأرام ويح

 01 رف نولب نك نكد دلو ءادتبا الذل دقو الاميدشل ا ءاتمم

 ظ هيلعاطلارعترر نويل از اك مهئاذ ىلا هل لمتللا نرخ دلل ويست

 لعافلاى| حرت اوه لد 'نافرحمل ١ اويسل 20 هيلع متر اس ل اعف

 ' كاك : نحن داقلاطايو 'لعاؤاب "ير داب نوثرهرلل نوع امل

 ثيدكاو دحورهر هاو ذطرؤتل عب نوك لااضي اذنك موكعو

 ناهد انررق دانره داي هريعو توفلاراك ذ ءاعدو قو ىلعا هلل و

 ىرل اؤابل ! غارلا انعم ؟ ىو داي ظذاإب ىرنا اني جارل ل هداب

 نك لك دلاو انطأاب توعال ىذتلا د اوك ايدل ذياهي اا
 احلم هرذع ىذتلائاف ىلا هلوفؤ نيرتضما ضاق



 0 8 : 1 ؟ 3 نيش نا م مس ا ا نيل ال ا عينا نوع د سىس لا

 هرتعر اكو ملتلا ديلعنر اىلست حز نحت نب ايظزرب نبصصأ هللا ليف
 ياعد ىرلا ءاعرلاّناو قحورعةتل هن اىسسا نم لفعل م هلاب لع

 شرات دلال دمار اها لك هاو انها الق ناوه 0

 0 نكرلا جد لدار ىهيا اهشرعب زتبا عافعلا هيدا
 1 سس ا هتنا دحر اي يد يشل ناقلا 0

 كلوز الهانم ديحاص نكد هما لاو
 ءارنل | نعم (هيني لهاعل او لاى لعب وصنم املأ ىهين -- ةلاو
 ١ سلا اهزدر آلا تاوفسلا طاق مهل | تما إلا دل ال ارحار

 د ءرأ اازه دب أرب اع 6 9 ليم ةيعراإلا تدسو نو. 2

 . يو [(20 ناّبح نباو قارب طلأو ىدمّررملا ورواد ىف او رحما ردع

 لبظ الوامهنع كلل امر روعسم نباو دزعوتلا ىطر 90

 ملأ عشر ال او تاوقتسلا م اف مهين الق ييزعلا نقلا اهتيلجص
 يسن , ءررمو *ورادو قلاط ط اذ ئعمو ةيالا ةماهيتسلاو بيل 09-
 دتلنجروماب عاقلاو هسفنبب م اقل اى, موضلا كا يجر (نعرلا

 روهرل !+فنمن الىدلا ميلا اينما ماب ١لآقو :

 هقلطربب دّبب ملارلاقذلا مقيِقلا لقد روم الا مالنا ءسضالو

 | ”تافصنم ئابرسا قاثلاو لوالاو قوزنر زينل لاق ىهلع ايزم |

 ماك رهاقلاو زاهقلا و ىضاعلا ءانعم نايرلا يرق اف تالا

 نانح تلا وريد درا ل يعوشنال يدا كرا ل

 2ك موروشلا ل م مهغعسو قل جب ىذلاةعابلا نام
 رعب كالمال اجرت هيلا ىَنل !وادقلَم ءان دعو ايل اى ؟ةيزاولا
 لاقو هيه توغل اك بنما ماؤيالاو لال 1 كاملا ءانف
 | هتعشضملا ص لعام هئكحو فاضملا ىدانلل توعثل ا زهرثمحما
 هشيم الو احول ادن اىا وطمل الع فرار نوت ك هلزكاميا
 لعد 5 جا الا ءاتضا نمل عامزلع هاني كلل درج ل الك ارنا بضن

 عج



 صضكردتو لال# اد 5
 |  اهيّوغدملا ءاهسإلا هزهد ىهينا بارعال اءوم و نم ةز سيلا !4ليق ام

 0 | نوويالك بول د ا
 000 ةلكث المل الغري ءالقملا ويمتد ١ ماو ىسإل او ا نسال انج | : 1

 تشيارمتو ل رف او ماعلا نوكير هيلا بولقلا ةبسس قنوت تأ ْ
 ناهرلاو قلل امهم جز حرت دل لم اد 1 0

 1 زعملاو كري ىىا دلريب اهرماوا قْن الكا بولق ىنعم و موحن 2 1
 00 | ةنولق هلق و داسلتتو كؤنرصتو دوكح تحيد كتضبش و

 ١ | ل زوازكحو تاو د موملارك) باب سوح كريت ”ق الن ٍ
 ىل رتل !ىشلاوهد صفا ىشس رهو ةبصاان وجب ىو ظ 1 1

 0و هربا درما كلم نم ناش نال ةراوتس وهو ورا ىلع 20

 |ا10ظ . ثيع لاح روتي اهتنيم انس اهكسملا وتنعبت ظ |
  توولحل ةدرفالو تلبي تشبيب فيد اهعرمت ٌصخو اهيكذم للا كلوا[ اك
 2 لولاة رك وه ةشساثلا لوقو كابالا دل ةوثالو لوحالو كعم ظ

 1 ةلرصنمةينانل ار اجلاصتن ال ل امك اهب نم اىهينيب الو اهزم كِل يوم
 | ةتشاوا هت ىاَن ين 20 تسب ءاقلا داق كودلا نع
 | صولقوشن لاف هلوق رك نيسنانم نيم ةلج سو هيفثد
 . يشلااومد مهولَتؤ ناجيانهرع عدلا قالطاو 21 ءكتريتح

 1 5 رولا ف تل باد ؟١اعّرس انصر إل ؛ىن لفرهد هلا حانت 5 '

 ظ لو ديعالنم ديف كو لنمف دلنم جوع ]كد كح كد سلا ظ ١
 ا و مهب ولث وشب ون الذاعا مهتم هلعاو دل ال سمسم 7

 عوار صال اوه اوه سلا تاب رامشسا ةمالك قو اهينف ناميالا ةيوغت | ٠
 1 رهان اريح ناو ءاشس نسم هللا هوت نا ًالاييلعلوبطاو ناضل ظ

 0-5 ّنا لان لاق اك ا هادي اك دو قي هلط اعز يقلل

 ا 28 رامال ا ءوتسلاب ةدائإل 3



 دل و ابدل ءالحلا نا -

 و امدوجدم يلع اقطع هج معي ى انل ارعو.ةلؤئسا لودمو# ٠

 تورت او امزس ءانمدال هه در يضلطولت برش 7

 يشل لافوعلف وجوا كديشح اللامع وا "يبا نوعا نم ىف

 دابة لاف راك يي كياهيم ةيشنع ىلالبلا هللا ريعوبا

 رغجااواج منالاف كالو هلدإإب ىلعل | ءىم اهياوكل كلا لاس

 دل م ىكاو هلل اب الفا لسو هيلع قراوص لاقو' 8 الِيسلقو

 نارلعا ادعم ةيتتمكا تنر امام مسح هللا + اطع نيا لاقو ةرشخ

 نامل رع طعنا ٍخ تاتفرععو كايف لاو داق ةيشنمل تضاف
 .| تيحاصلل د رعا ام ك دلع ايد ةيعرل او. كله زو كيلا اهلك

 اهسيالد ءرضتلا هولا ذلن اسلكلا نوكت نا لمَن ةينعر ذو دل داع نم
 بلقلا ءاجبود 1َةَسلقلا نوكت لا لمحو ءاعرل ان ىلا هنا ىلا

 مرتو و نركيمنعلا مف و نللا ةرلغو لوصحاو ىلاكل هلل املا
 ا انعزر وتلا طارصوب اىنف انخالاو لاعاب دعا نوكع كا ومر
 : اووطعميصنلإب ةينعرأ ا لقفل نوكت ثملاثل او لقال العم لعادتي او

 ةيضن

 ىريسلا5 دو فوحا دنمره ضالاو دلائسا لوومولع طع
 فاكر رحرتل انيلعمالا تمهجارقو هللا فجر ىلدءاّشملا نصوم

 ١ مردالاف ضمال ا ءاضمال لمحت اجالكو انإعر بنت الو انفؤح اك

 -4 دبع ارحب لجو نعدللا 51 لسا عب نيار لاق هد ايندل اف ٌىكوا

 كليسالاثو دلل تهزطت اوف تشب 21م ملص هل لولا نا هلو طرت هللا

 ةوتلاو (نهصادزو هذ ل لات اضايم لولا لبي هللا طجر ريما

 و هيلعرتد لس ولو مل اذه دف اعلاو ذم الاملا كنعانعت دو
 ةئِشتلال اس امهلوقر ةض الا اولئس اك ىلا ها ماولا

 ظ طاددللذ رونا لأق ابد اعل ١2 ىممل أ ذل ال !اييبن نا نه درل اًسحل

 ةلواتمومرعو دبعل ان عضو تعض الغ ا ره كلل ذ لاوس ىاطرلعا



 | رتقالاو تلا هثفربتل او ر اهتكال اؤص وب قمحتلا دينه تيلاما
 درتسإإ وموعد طم يفاعلاو مالو دلوق ىلا ىلعا هتلار
 ىقيراوكل فلا رض ارم لع امهيلبك ىذتن اك (مهنح زوو بضل امد

 : | مو لن وكسيح دف اعلا كاَق ور رزيشل ارعاوث قو ةوسسل 'نلعع ا ١
 ةزماشبلا خلخال ةرضامل اهي هتد افا نوكس ناك ناف ب [رطضمالا ا
 و سالازو تمدح و هير نى مرل راذلا اهيبحاصرخ دول وخل احزك 1 5 ل

 ءارتيال سم لزم 1 ىبلاو طلاب انيلعْلبق افاططعاو ةبغرلا| ْ ٠ ف مقا يرن م لؤح دموع افطع احم نينطإب راف املا
 رار راوطل سلوا انّسفو ىا آنمهلاو كدنع صوب اخلا ] ١

 اعبي اووكاو لارحإلاو ثاد اقتمإلاو لاهفإلاو لاف لاو ظ
 ىو باص الان <كائراخلا 3و لادتعالاو ةماقتسالا ضرب رحو اطنم 1 ا
 ١ -تالاهلبف زرع كرش ةلح ةفطاع ءانل اكلك ةوشا [ آ 1

 ظ شاك )ع مهلا انطعا اهانممادا قعم ةيئاشنا كرشنم ولج ' ش

 ٌ اعدؤإبلاميعاربأ نب قريتش و بييص نب ّىلط ص هلي ميل وياك ود
 امهينم]كا وريم ظازل ال 'ضجُم دّوق اوع انه ى دل بولس الا ازهرلع
 ٌسرسرْفك ازعل مالس الا ةلجخمامال لاق و نينث انك لعل اؤسس

 يس ارتحلو بلتلا م اتوهنوؤح ةقيقح ةاوعايميرالا هباتكف |
 بزيد ننس فؤحا كلذ نوكيرقو لايقتسالاو هوركد مَ
 لفوحببجوولا دناذص هدى ىلاعت ردا نم ووك ن وكيف و

 لوزا كل زد ةروّرملاب حض اخ مك ' فرع ىف نال” حار لكا ازهو ١ ش ش

 فل ولاو وكي سوهو او ىفينا ءادعلا هدايع نم نقد يشن اما : ْ
 ملرماعامسران لاق صلاة رق و فوج مني ىلا لعل هكت !لأس ظ 00

 .اكق لابن طوبا زيشلا لاق و كرما وطن م طيش ام و دش ٠
 قروصتي مريع ءامذعل ا رصف وح لا ٍلعآَو بولقلا توق: نم طرح :

 ,. | هلولاو قارتحالاو قلعلا م دنوّرمنام فالخيو ماوحلاماهواأ <
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 00و
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 < ديت
 1*2 اومو ترطخ مره نال 2
 نيك راعلا نم ةيض وسلا زممب ديجاوم ةلزنم ينو لعل ةقيمح ىف
 مسن ارك ءا لعل ا رنج واو مانت فره اشحا نى ديا

 ل ا دعا ؟رهاظملا قرصو
 دوس ماو و و :

 ناك ّنالّلجو "عدد اح هتشا هو لعل "هقيقحرع ناك هن ال |[
 ًاعهنيماقملاؤراقولاو ”هزيكتلا هلاح ناك دقو بزعلا ةياهيؤ 2

 اجرالاوولعل ادوسو نك لو اهلك اهلك لاوحإلا 3 تسّشتلاو سكئفلاو

 مهؤلمو َرويلخل لوتععؤ اعد! لعجا دقو راشميتس لاو دلولاو ٠

 ىذصحم الاقوى قشا هطعربصدل هردص جس وف 6-1 ديلق ويني وو

 لقد الزلو برا اصوا ةذم جبت هذ الب ادهام وع
 فالتخا نا ىلا هت ١ لطم نبا ل اقو هيلا سكين ملكنا فرع
 كبنينفراعلادل ءابع اصنم كرر اقم للام عرس و. ملرميرت
 ملدا بان لاَ طباثاو ء لبق كم سايل او ءليعملا روكتسلا نع

 أ ةيفوش دنع نو هوونسما لاق وجرو 0 ظ

 نيورلسوملا نوف اعلا من نسف ولام لاخاو ص اونو ضخ وش ظ
 ةوملاو لوحا سم نيتي عتعرتسل اق وزمن اوثخا قشا ا ظ

 ظ قلك وؤح سرتتحوملا دنجرغ الخال املا بل اطويا م ١
 لاوخإلافطالمارتسال او ن وكشلا مرعو لاعف الاف دبل ارننلا 1
 . باوثر مزجورعوكد ١دنعام دل امعاب دارا نم نام الخال ابادكْؤ ١ ١ااذود

 وشو نينا تمزتع ثا دال فلا جتا

 رب ملا ىءاوّمّتعم ذي دربملااوصلتحا نيل |عسرحوم ارم لاك

 لكوتلا اكو ةاضم اوال وع هن رق و ةئارصرل اوس مق حس ملذ
 ُفزوقرالو نيس ارم الو ها دي الدكا) ارُكوتلاو جدقبال ظئاوا



 4 واايحالاق مالسالا 20152 ا 1 ذجر د

 5 1 ونازل يزاللا ننال ةلاوح دع ملقا
 ةعاطلل دو اىّكسال اوس هلالص الا هتلاوجو الا ب هازال |

 3 مخل قو اين دل اؤ ب ءارللتسبتيال اره نآو ع هنو ةّيدوبعلاو
 8 نوتراملا ولا نيخاو لج ايرل ى| تسلل وزعي ا تمول ابيع ذل

 ]| ملح ةلببتا# طازعملا قئاقر نم مجرطلم ىلاعن هتف ذز ال انو رشوملا

 7 | ار فلا و يقيل اراؤما سس حدب ,ولقدم وس اابقلخ ةيؤر
 0 ا ملال نيس درجو مرق ساتان مووت وص هج
 اذهب طين سو رينم ءارعب 2 سانل امه ا نسب احاول ناو قمل ا
 ا دو نفانملالوصخرنم 0 رهاسو

 ىهينا م -تالو را ءاريال يجب بج وق 3 ىلا هللا ريعولو هر ظ
 زم انن يباَسلا شو نياق ومارد نيعف وملا مم رم َنْوْش قو
 وهو ثمل لعمال او ماورل اوهربتملا ةَفيَمَح دَقيَمَحن ال وماود و |
 ةعاطلا لعرسوهوىوط اداب ة)ياتمو نيالا ءار تاشأ
 000 اهرتشو داو اهيلا كر يال نان دولا ٍلعريص و 1س رم

 0 ىلا اماقم ناماذاف دياب اف ربصو ةونضلاف كمهيالدا
 ع 0 ماد .كشنلا ماتاراك مّمح ةماسفا نم ين د 16 |رطحم
 | عراوجتملا كلذ ىرعتي ال دفن لجال عتلاببلقلا جو وه كشسن او

 ظ يور فاشل ماب امنلازمشاو ءالإاب كاسل قطني ظ
 : 000 ا

 | نايالإناهّؤزبم نال ىو ءادصو نكراط .ركلو مولا وسط ىلا |
 1 سيبؤرلا دادي معتي ٌقحبلقلا لع ةقرءمارود ع ءولعس هازعم و

 00 ريح ساعي مرنلاو فوجد ةشصولار ان ظنمرغتشيم ركلشم ظ

 "| اًماو يورلا كرِضل اكو مآ رزحتو قالتلا 3 ؤيغ) اًورصراتلا
 يمول امامؤا تل ايقىنماملاو مو كّرملا ل عم: ول اف لايقتسالاف
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 سمسا م "7
 اعتق: لااودوت,ىلامتل ا كلزلو ناصر فو رعاك زعزع جادا زوخا بوما وميفح لفرع اذا نسف ل اكل الصم كلاب و م

 ةّماع موضنلو داس مهول نال يعي دّصل اوفا اهلاطم يحب اخ
 رةئطابلاو ةرحاظلاو ءامّصلاو ٌي ابكلا بذل هي ةلماشن |

 لاقدرهسشاة يؤ رسوؤدملاو تاؤالاعرم ةيفاص راسن هتداموسامإك |
 سلو 7 انمرملخك يمي رصلازيسوب نالؤجوتحملا
 اذه نلعقلطملغتي ل يلد اثسلا يشل لافتق لائتاوع هتدا دبع ٠

 2 يك

 : لاسالاّرس كلسش ءاضرال قدرت الوهو ٌراركلا لعاّرمم تام

 ”لكناعر اف بيعملاو ابنذلا هماانل نوكيال وحر ارمالا وم املا
 دوب اهيل الاف دوج رويظب وا هجر رون مهللا كإكسننو
 قفار ارلاة يلج م برن ام دهم و و بر ةيشسا جو نجلا ربع
 ايو الطماق .رولكتملا نلتضا اأو ةَّدسو اياك هرادن دجولاَق لاما هراببع
 طخ نطيل سؤ عاج ونه زاتلار ابارد و ه ريع ىف لتس نمرإملا و درو
 . ةينارحوا كتسرع ناكرا ءالم ىزلا لعاهلداو كلذؤعو زب هاف
 -ي6رهلملا طراغا يدمج سلم او اديبث دلو هومط وعن هاباؤ دو
 راصب يدم ّموالررهظاط كلا هيف هرومظال ولد دعم رعت ررهظ ال
 هرويلط الر ال اقو دق وحصر ربط هر انا ائاو لل ذأ نوكلا كك لاق و

 تبعاو تا نر تازاسبا ومو ادلع قات تان
 بهلولاؤساو بأ اطملا العا جإلاهل كلا ةؤرعم تروا لاق كاش رسول

 راسا ومحو مص اوع_رولقت ىلا قس ىلحي س ومي ام اديزوحللو
 مهيئيملام او روههشسل د اؤنا ىم هناهس مهيلعو مافاد الا ذو هني حاب
 و اسالاث فاعمل اوقرعوراونال راج وست اف دوصولا نوركم نم
 7 عوز اتجاها داتتج هيد ماقم طاخ لو ىلاَعن هلوقف لقدم
 ىلا نشيل ال ده زد نم ناو ةمايغلا ةنص ور هجوم نجر ف راعملا

 ءلانه 2 7 3 . ٠

 د20 اهوا ةيشلاباعاز اهروضك و اوروم ىلا ةبسفل ان نونعب كلذ |

_ 

 ره



 1 م ع, ١ د“ * كرا فيها فضصما» هيت

 طاوس

 01 :فراعلابولق 1 قاما 00 اممولانم |

 ءازاناو:ر ارلا ةرهؤ رار جتب اومركا طّرع ١ ام دم جاما رازلا زهق
 ظ كف مز ةرقحو ادام بجاقو ا كروم وح كف رعا 2200 ا

 دور وم عوق قيذياموع ةققح ا ةتانل ةقح رقوموا ذ ةرِحاولاوج

 . ةنطبعالو قدا الا هتن ذر حالزا ةققح ةفومال حدك سوهو كّوحو |
 أ فليلع ءانثومحا الت ابولخ رن ع حا رول او املع

 | ةيقرق نا ديت ناوي أك ادعو“ هزّجر لذد هلو د كسر ععشا اك تننا
 1 ل و دي عوار ة يح نابي امرع نوع ةقرمو ا

 ءافتبارعالو ا هروصرم امو ؤورحررصمل تشل هيشّقلن ف اكلاق |
 5 قوتالسوراسلاب رو 0 وعما اردت كلذ

 5 . ككل والارصملاف من انولطم كا ذا ريس روشلاو ايسحتس دل
 1 مقراتكلاؤ اذ هيو دعس واع ةواضلا نويل بذي دحووردم أ

 . جو لعوب السوبل لع ةولّصلا اهيف وعلا هضاوملا درو ءاىلعلا دلع جر ظ
 تيديِبلا عار الومو اثيجنو يمل ازمعب قد ازآت يسطع لئالصو لاّمف

 | قيحنو لمقسو ييوبشلا ززيضل او ناتبات نافصول (نرازهو نيالسرملا 0
 1 رتشاموع] ليس ازيلال اجازه 0 رهو 0و ماع

 : اه :ئرتصو لاه للا امهيجر وسائل امسول رت سابعا ّق اب

 انبسؤو ااه دج مذ ارهجؤ رارو نيناملاَبَر هكدرو ادرج ةدانزاهرمغو اى

 1 صائما ززينلا وكلا مخزنه ادع ولا رتك هكر

 أوز وتحل اصور عجا و دجراو اراد ولي ظ

 لاو او تضو ىف نعراي وسم لىملا مرد نسمدرزسلاو نينيِبلا ةزذا

 ظ دتفسنباق نيم «ريعوكدو ذر وكرملا قل داقنامؤع1 تسلا لوضلا عانت
 |" | .,اهراواح زشلارييصتو هزمت تلم قنس مو اهييع ديل ةااهييام وضتو ان |

 ظ 1 1| راشو لايف و نيتسولاب فو حا اًماف ةئافافو نيمو شا ٠

 | رجؤالاتك دم قدماي هرحا اواي بريسحزءاسنمالكبكذ ظ
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 :ة مطرب نص هرج داتا دانغضامق توري وع دمزر |
 امهسانتما جم دل هيد لا دزغا ارهحشعا وك راف دزعلا شكو نيوكرملا :

 | ةتارفلاقد يشل املك سةر ريكا دو ةرركرملا قولا شلل امرك |
 انهت عِشترفو ةطلو ىنع ضال اه رك ةذطساوب هرنعوشل ممالك نم

 ةاضلازمجبرع جاستن ويري قرنحأ مث وقوملا هلل او اوم هام ريل اره رهو :

 .اهريفصلاىرّيسمّرجّد |ريزعا هزلاو تاره ىيشياهلاو ةروح م 3

 1 اهياو هرتع ]يو غالاو ول ؤملا اعجب امهييرحا لاق مالا د نيش هرذع

 كلا كرلاكو اي امتو نيتيبلا نرجوا خؤش مطاع هللا 1 جرا نوبخا

 يالسإم تإعافوسلإب كب تاوطش د تذكو هوم ئعول رق انك تنك

 تدصتامزا اره ملفعم ني ةناقد قو "موك ماير ع ى لنص جدام هلك و

 رم اثسش لق مو ا تطقسا نول ان ناعىعاالو ترعو ىزل رلارعولا ماهتو

 افرض اللر 0000 اتلامرو اوهيس دق 2-0 ددواباتكلا

 لماصوصنحو اسخال مرعوع مويطم لان اشالا كب تسريع لطم ءاطنعل

 تل ردود ميزان ظضحت 3 عايلاريصع ملعل اليلغ

 ةهبنل يئانيلومو ان ريس ع اعد هتن'لصرا َندااز اره نا الو ى رتل
 ةرربلا هول العو ماقلايؤرشملاو لتصملا “او مالا دوو مالا

 ةقاملاونيملاعلا تر هكلدرمصاو ماورلا لعد اِضاعَس امالسو ةالص ماركلا

 تاكو نيللعلاّس د ةكدروحاو نيملا ظل ازعآلا ناورمإلو نيش

 تجي زيص صرب نيلطملا حلا انهن لا
 مالّسلاو واصلا لضص 'اهيحاصوع هيوسلا ةرطام ئلا ”مئئامو نيوبس و

 لولو اهيويعّرتسو اهيؤدد رقد زوع ليظ نبا نيم حءاكا ربوع ةيحضلا د
 نيحأ ءاعرت اد ماصو مرملو رهراتخالو و .رارفالو ني انس و

 ه دورس دول م مي يعزف
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